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A J U N T A M E N T D E LLA N ç A
==========================================

LLI B R E D' ACT � S

C O M I S S I O PER M A N E N T

A N Y 1.985

DILIGENCIA D'OBERTURA.- En els presents folis estranscriuen les Actes celebrades per la Com
í

s s
íó

Municipal Permanent des del 1er. de Gener del 1.985comen�ant amb el foli núm. 145.353, després el núm.304.202 correlativament, fins ell0 de juliol del1.985; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr.President i segell de la Corporació.
Vi s,t-i-plau,

L' lcalde,

145353



A la Vila de Llançà, a tres de qener de mil nou-cents vuitanta-cinc.

A la Casa Consitorial i sota la
En Josep M. Salvatella i Su�er, es
Permanent amb assistència dels
s'indiquen a l'objecte de celebrar
convocatòria.

presidència del Sr. Alcalde
reuneix la Comissió Municipal
senyors que a continuació
sessió ordinària de primera

SENYORS ASSISTENTS:
Sr. Lluis Casellas i Donat, Sr. Joaquim Falcó i Font, Sr.Francesc Fàbrega i Bosch, Sr. Carles Duran Malagraba.
Actua de Secretari En Narcis Subirats i Reynal, titular de laCorporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de
lectura de l'acta de la sessió anterior, la
vada.

la nit, es dóna
qual queda apro-

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se elsacords que a continuació s'indiquen:

COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- LLICENCIES D'OBRES.- Donadalectura a les diverses proposicions de la Comissió d'Obres iUrbanisme, i a la vista dels informes obrants en cadascun delsexpedients l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitats'acorda:

CONCEDIR, amb les condicions que en cadascuna d'elless'assenyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponentssegons liquidació practicada, i la deguda observança del que espreveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Municipals, les Llicències d'Obres que es relacionen, als senyorsque es detallen:

10.1.- Al Sr. FRANCISCO GUTIERRE2 CERPA, en relació a la sevapetició de data 18-12-84} N'3357 del Registre d'Entrada, per laconstrucció d'immoble amb garatge, magatzem i habitatge enplanta pis, en la parcel.la n' 21 de la Urb. Pau bas, segonsprojecte tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casadevall, visat pel Col.legi corresponent amb el n 844.3386 del10-12-84,

COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió Informativade Serveis, per unanimitat s'acorda:

14.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua delservei municipal que presenta A.S.C.B., en data 24-12-84 N'3392del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les mateixes corresponents a la n' 36 FRANCISCO GUTIERRE2.

14.2.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua delservei municipal que presenta A.S.C.B., en data 2-1-85 N' 15 delRegistre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les mateixescorresponents a la n' 37 JOSE CHACON NIETO; n' 38 MIGUEL LOPE2ALMA2AN.
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COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió Informativa de Governacio, per unanimitat s'acorda:

17.1,- CONCEDIR al Sr. Oswald Chevalier, en relació a la sevapetició de data 31-12-84, llicència per a la co1,10cació d'unalàpida en el nínxol n' 29 del Cementiri Municipal, previ elpagament dels drets corresponents,
17.2.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Sr.Vicens de Pompes Funebres VICENS, de Figueres, en el quela Credencial del Gremi d'Empreses de Pompes Fúnebres

talunya, per adjuntar-ho al seu expedient com a provaseves garanties.
La Comissió acorda l'assabentat, així com arxivar ladencial amb l'expedient del Servei corresponent, per tal commoment aquesta Corporació no creu convenient arrendarServeis de Cementiri.

Antoni

adjunta
de Ca
de les

Cre
de

els

18.3.- CONCEDIR al Sr. Francisco CHAMIZO FERNANDEZ, en relació a la seva petició de data 31-12-84, llicència per laco1.10cació d'una placa de gual destinada l'entrada del garatgesituat a l'immoble del carrer Bernat Metge, n' 12, previ elpagament dels drets corresponents,
18.4.- En relació a l'escrit que dirigeix la Sra. CatalinaCOLL GARRIGA, de data 17-12-84, manifestant que es propietariadel local situat al carrer Castellar, n' 24, on hi ha instal.latel BAR INTERNACIONAL, regentat pel Sr. Pedro Regidor Farizo, ique l'esmentat local hi ha bombones de gas industrial, en númerosuperior al que preveuen les normes, i demana que pels ServeisTècn�cs de l'Ajuntament es porti a terme una revisió del mateix.Aquesta Comissió acorda:
1er.- Demanar a la Sra. Coll la clau del local, per fer lacorresponent inspecció de l'establiment pel Tecnic Municipal.20n,- Manifestar a la sol.licitant que les comprovacions deinstal.lació de butà depenen de la Empresa BUTANO,S.A., o en elseu cas al Departament d'Industria, a on s'hauria de dirigir perobtenir les plenes garanties exposades,
19.5,- 1er.- Adquirir a l'Empresa MATEU-MACAU,marca RENAULT, model turisme 4-L, per un importPTES., pel Servei de la Policia Municipal.20n.- Equipar l'esmentat vehicle amb sirena,radio, per un import aproximat de 200.000 Ptes.
3er.- Facultar al Sr. Alclde-President, perquerepresentació de la Corporació signi els documents

per la compra del vehicle esmentat.

un vehicle
de 486.776

rotatius, i

en nom i
necessàris

19.6.- Adquirir a l'Armeria ROMERO, de Figueres, una pistolamarca ASTRA, de,9 mm. curt, per la Policia Municipal.
19.7.- Adquirir sis senyals de circulació portàtils, dues de"carrer sense sortida"; i dues barreres tipus acordeón.

ALCALDIA.- Donat compte de les converses mantingudes amb el
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l sense cap més altre assumpte de que tratar, per ordre delSr. Alcalde, es dóna per acabada la sessió essent tres quarts dedotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'actaque després de llegida i trobada conforme la signen tots elssenyors a sistents amb mi, el Secretari} que certifico. Dóno fe.

Cap de Servei� Territorials de Cultura, sobre la possibilitat dereparar la TORRE ROMANICA de la Plaça Major, i tinguent encompte de que per part de l'Ajuntament hi ha gran interés per laseva restauració, pel que s'ha fet treura tots els elementsexteriors de la mateixa per la Companyia Telefònica i la Hidroelèctrica de l'Empordà, s'acorda:
Dirigir-se als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, demanant una ajuda econòmica d'UN MILIO DEPESSETES, equivalent al 50 per 100 del Pressupost que es preveuinvertir durant l'any actual, quin import provisional ascendeixa DOS MILIONS DE PESSETES, segons l'Estudi redactat pels TècnicsMunicipals.

COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Informativad'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

21.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.Alcalde Ordenador de Pagaments, previ l'informe sobre la mateixaemès per la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat amb elque assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local,per unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import de 5.825.421'PESSETES.

COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió Informativade Cultura, per unanimitat s'acorda:

27.1.- Interesar-se a OMNIUM CULTURAL, sobre les possibilitats de realitzar un'curset de català per adults, durant elproper hivern, curs 85-86, que organitzaria l'Ajuntament i ambla col.laboració de l'esmentada Entitat, aportant el professorde català.

25.2.- Fer els càrrecs dels diferents anuncis publicats en elPrograma de Festes de l'Esti� 84, essent el seu import de 7.500Ptes. 1/4 de pàgina, i 25.000 Ptes. tota la plana.



A la Vila de Llançà, a deu de gener de mil nou-cents vui
tanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
En Josep M. Salvatella i Suñer, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb assistència dels senyors que a continuació

s'indiquen a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT; Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCHj Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT; Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari, EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL,
la Corporació.

titular de

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

ALCALDIA.- A proposta del Sr. Alcalde President, s'acorda en

relació als diners avançats al treballador Sr. Manuel Rodriguez
Lemus, en l'espera d'obtenir la invalidesa permanent, atorgar-li
els mateixos en concepte d'ajuda.

Al mateix temps, s'acorda iniciar les gestions necessàries

per reclamar el grau d'invalidesa gue la Seguretat Social ha

concedit a l'esmentat treballador.

A conseqüència dels intensos freds soferts els darrers dies,
s'han originats greus desperfectes en les instal.lacions

d'aigües municipals i particulars, el gue comporta sensibles

pèrdues econòmiques en el Municipi, per aixó s'acorda:

Diriqir-se al GOVERN CIVIL de la Provincia, i al CAP DE

SERVEIS�DE GOVERNACIO DE LA GENERALITAT, interessant que Llançà
sigui inclòs en la relació de Municipis afectats, al instar-se
la declaració de "ZONA CATASTROFICA" de la Provincia.

COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Informativa

d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

29-1.- En relació a la petició que presenta el Sr. FREDERIC

RIERA MALLOL, de data 20-12-84, N' 3383 del Registre d'Entrada,
demanant un fraccionament pel pagament de la liquidació de

l'arbitri de Plus Vàlua, expt. 185/84, la qual ascendeix a

198.450'- Ptes,

Aquesta Comissió acorda:

ACCEDIR al pagament fraccionat de la liquidació esmentada,
segons els aplaçaments que es detallen:

el 1-2-85.- 99.225'- Ptes.

el 1-3-85.-..... 99.225'- Ptes.

29-2.- Vista la reclamacio formulada pel Sr. FRANCISCO MA

TAMOROS RANGEL, sobre la liquidació de Plus Vàlua n 506/84, i
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l'informe que sobre el particular ha emès el Secretari-Lnter
ventor i la Comissió d'Hisenda.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que la superficie del terreny és errònia per tal com la
finca adquirida és de 113 m2. enlloc dels 269 m2.

RESULTANT que examinada la fotocòpia de l'escriptura pre
sentada, consta com a superficie transmesa la de 113 m2'J i
tenint en compte les Contribucions Especials pagades pel terreny
en qüestió, no comporta cap increment del valor del terreny, per
tant la Base Imponible és nul.la.

Per unanimitat aquesta Comissió acorda:
ler.- ANUL.LAR la liquidació de Plus Vàlua, expt. n' 506/84 a

nom del Sr. Francisco Matamoros Rangel, per tal com a la mateixa
no hi ha increment de valor.

2on.- Comunicar el present acord a l'interessat pel seu

coneixement i efectes.

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el

Alcalde Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre

mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de
formitat amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de

Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import
779.645'- PESSETES.

Sr.
la

29-3.- Vista la reclamació formulada pel Sr. LLUIS FALCO

FELIU, en representació del Sr. HENRY MICHEL DELCROS, sobre la

liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua n' 137/84, i els informes

que sobre el particular han emès el Secretari-Interventor i la
Comissió Municipal d'Hisenda.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que en la liquidació presentada hi ha un error en re

lació a la superficie del terreny, segons pot comprovar-se per
fotocòpia de l'escriptura que adjunta.

RESULTANT que efectivament el coeficient de participació del

terreny és de 8'30 per 100 enlloc del 67,50 % calculats en la

liquidació, representant per tant una superficie de 83'94 m2.

Aquesta Comissió acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr.Falcó en re

presentació del Sr. Delcros, practicant nova liquidació per tal
com s'ha comprovat que la superficie aplicada era errònia.

2on.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 19.411'- Ptes.

con

Règim
de

26.1.- Aprovar el càrrec que presenta el Sr.

ROIG, com a Recaptador de les Oficines Municipals,
al cobrament en període voluntari dels anuncis del

Festes de l'Estiu 1.984 i que ascendeix a 110.000'-

MARCEL VILA

corresponent
Programa de
Ptes.

COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió Informativa
de Cultura, per unanimitat s'acorda:

37.1.- En relació amb les converses mantingudes amb OMNIUM

CULTURAL, sobre l'organització d'un curset de català per adults,
i arrivat a un acord, l'esmentat curset començarà el proper dia

14 de Gener, i tindrà lloc cada dilluns i divendres de 7 a 8 del

vespre a les Escoles Póbliques "Pompeu Fabra", fins el mes de
304206



Maig d'enguany, essent la professora que impartirà les esmen

tades classes de català la Sra. ENRICA HERAS BORRELL.

38.1.- Vista la Campanya que promou la Federació "BASQUET AL

CARRER", aquesta Comissió acorda l'adquisició de sis cistelles
de basquet per col.locar a diferents zones verdes del Municipi.

COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- PROPOSAR al Sr. Alcalde-President, de

requeriment al Sr. JAUME GASSIOT GElS, perquè en

QUINZE DIES presenti un estat actual de les obres
en el cl. Compte Jofre, n' 7.

que
un

que

formuli

plaç de
realitza

LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les diverses proposions
de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la vista dels informes
obrants en cadascun dels expedients l'aprovació dels quals es

proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR, amb les condicions que en cadascuna d'elles

s'assenyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'Obres que es relacionen, als senyors
que es detallen:

11.1.- Al Sr. JUAN COMPANY AGUSTI en representació de HA

BILLASA, en relació a la seva petició de data 12-12-84, n 3322

del Registre d'Entrada, per la construcció d'edifici amb 7

habitatges, i 7 garatges, en la Ctra. de Portbou a La Bisbal Km.

66,5, cantonada carrer Ponent, segons projecte tècnic subscrit

per l'arquitecte Sr. Pere Picola Masdeu, visat pel Col.legi
corresponent amb el n' 844/3422 de data 11-12-84.

11.2.- Al Sr. LLUIS FALCO FELIU, en relació a la seva petició
de data 8-1-85,num. 45 del Registre d'Entrada, per la cons

trucció de magatzem en planta baixa i pis, en el carrer Orient i

Floridablanca, segons projecte tècnic subscrit per l'arquitecte
Sr. Josep Ros Casadevall, visat pel Col.legi corresponent amb el

n' 854/0030 de 7-1-83.

LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les diverses

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a las vista

dels informes obrants en cadascun dels expedients, l'aprovació
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR, amb les condicions que en cadascuna d'elles

s'assenyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals; les Llicències d'Obres que es relacionen, als senyors
que es detallen:

12.1.- Al Sr. JOSEP CLAVAGUERA i CANET, en relació a la seva

petició de data 6-12-84, n' 3269 Registre d'Entrada, per cobrir

els terrats de les capelles laterals de l'Església Parroquial,
amb làmina asfàltica.
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12.2.- Al Sr. PEDRO SALVAT SOLER en

Josep Salvat Soler, en relació a la seva

n' 18 Registre d'Entrada, per a repicar
pedra a la fa�ana de l'edifici situat al
bastian Elcano.

representació del Sr.

petició de data 3-1-85,
i col.locar sòcol de
carrer Sirena i Se-

12.3.- Al Sr. LLUIS FERNANDEZ SOLER, en relació a la seva

petició de data 5-1-85, n' 43 del Registre d'Entrada, per a

incorporar cambres de banya cinc habitacions de l'Hotel LA

GOLETA,en el carrer Roger de Flor.
CONDICIONAT: A que les cambres de bany, hauran de venti

lar-se convenientment, i no podran realitzar-se reformes es

tructurals.

12.4.- Al Sr. JOAQUIM FALCO FONT, en relació a la seva pe
tició de data 31-12-84, n' 1 del Registre d'Entrada, per canviar
les rajoles i fer nova canonada en la cambra de bany de la

planta baixa de l'edifici del ci. La Farella.

18.1.- Adquirir a MIQUEL BUSQUET d'Olot, un anorac

un dels treballadors de la Brigada d'Obres i del
Recollida d'Escombraries, per un import de 2.400'
un.

per cada
Servei de

Ptes. cada

12.5.- Al Sr. PERE MARANGES JUANOLA en representació de
MONTSERRAT CRISTINA PALLISERA, en relació a la seva petició de
data 27-12-84, N' 3410 del Registre d'Entrada, per a dividir el
rentador actual en tres parts iguals, i col.locar en els ma

teixos tres portes per fer-los individuals, en el carrer Verge
del Carme.

LLICENCIES DENEGADES.- Vistos els informes obrants en ca

dascun dels expedients que es relacionen emesos pel Tècnic

Municipal, per unanimitat s'acorda:

13.6.- DENEGAR la petició que formula el Sr.

ROCH, de data 30-11-84, sol.licitant llicència
trucció d'un magatzem de pinsos; per tal com,
compleix amb la distància assenyalada segons
procediment de la Llei del Sòl.

MIQUEL GIRBAL

per la cons

el mateix no

estableix el

COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió Informativa
de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vistes les sol.licituds pel subministrament del servei

municipal d'aigua presentades per A.S.C.B.) per unanimitat

s'acorda donar conformitat a les mateixes corresponent la n' 39,
Amparo Fernandez; la n' 40, Rosario Fernandez; la n' 41, Marfa

López Fernández.

COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió Infor

mativa de Governació per unanimitat s'acorda:

20.1.- CONCEDIR al Sr. VICENÇ BONAREU SOLA, en relació a la
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seva petició de data 3-1-85, llicència per la tinença
carrabina d'aire comprimit marca EL GAMO, calibre
790.016.

i ús de

4.5, núm.

23.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix la CREU ROJA
ESPANYOLA comunicant que el proper dia 12 de gener, procediran a

realitzar una co1.1ecta de sang a la Plaça Major. La Comissió
acorda l'assabentat.

22.1.- Vist el Projecte i Memòria presentat per la cons

trucció de 56 nínxols, així com el Plec de Condicions Econò

miques-administratives per l'esmentada consttrucció i trobant-se

conforme, s'acorda la seva aprovació i trametre fotocòpia del

projecte, memòria i plec de condicions a tots els contractistes
de la Vila, per a que els interessats presentin les seves

propostes.

I sense cap més altre assumpte de que tratar, per ordre del
Sr. Alcalde, es dóna per acabada la sessió essent tres quarts de
dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta

que després de llegida i trobada conforme la signen tots els

senyors assistents amb mi, el Secretari, que certifico. Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, a disset de Gener de mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
En Josep M. Salvatella i Su�er, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb assistència dels senyors gue a continuació
s'indiquen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria.

SENYORS. CONCURRENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari En Narcís Subirats i Reynal, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a les deu de la nit, es dóna lectura de
l'acta de la sessió anterior, la gual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

*** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

Es dóna compte de l'escrit de la Cambra Agraria de Girona,
sobre un viatge organitzat a París amb motiu de la FIRA D'A
GRICULTURA a celebrar en aquesta ciutat el proper mes de març,
podent gaudir del mateix persones gue no siguin exclusivament

agricultors. La Comissió acorda l'assabentat.

*** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió In
formativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Examinada la petició gue formula el Sr. Cesar Mar

tínez, demanant una ajuda econòmica per les despeses ocasionades
amb motiu de la deficiència que pateix el seu fill Oscar, motiu

pel qual assisteix al CENTRE PSICOPEDAGOGIC ALT EMPORDA dos dies
a la setmana. Aquesta Comissió acorda:

Fer-se càrrec de les despeses de psicoteràpia del nen OSCAR

MARTINEZ, durant tres mesos, essent l'import de cada mes 7.000'
Ptes.

20.2.- Posar com a normativa per les concessions d'ajudes
econòmiques, que junt amb la petició, haurà de presentar-se:l.
Situació econòmica familiar.

2. Saldos bancaris.
3. Fotocòpia declaració de renda.
4. 2 testimonis.
5. Informe de l'Escola, si l'ajuda és per mainada.

20.3.- CONCEDIR al Sr. JOSE NOVILLO GONZALEZ, en relació a la
seva petició de data 17-1-85, n' 131 del Registre d'Entrada,
llicència per a la col.locació i ús de placa de gual. permanent,
dèQ��rl�t pel garatge de l'immoble del carrer Bernat Metge n' 11,



previ el pagament de les taxes corresponents.

20.4.- Dirigir-se al Sr. JOAN NOGUERA MAS, per a que retiri
els retols col.locats al carrer Rafael Estela, sobre del canó,
del local denominat "CUCA DE LLUM", situat al carrer El Colomer,
a la Pensió M' Teresa.

29.1.- Vista la reclamació formulada pel Sr. RAMON PRAT

HUMBERT, contra les liquidacions de l'arbitri de Plus Vàlua,
expts. núms. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 de

l'any 1.984, i els informes emesos sobre el particular pel
Secretari-Interventor i els Serveis Tècnics Municipals.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació:
1er.- En que en les liquidacions 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 37

han de tenir-se en compte els desnivells superiors al 20% que
tenen els terrenys.

20n.- Que s'han efectuat pagaments de contribucions

per urbanització i instal.lació de la Depuradora que
descomptar de les liquidacions núms. 27, 28, 29, 30,
33.

3er.- La disminució de la superficie per cessió de terrenys
efectuada corresponents a les liquidacions núms. 34, 35 i 36.

4art.- L'existència d'un error en l'aplicació de la super
ficie en la liquidació núm. 37.

ATENENT que segons consta en l'informe dels Serveis Tècnics

Municipals, resulta que, evidentment, existeixen desnivells de

terrenys en les finques situades a Fané de Dalt corresponents a

les liquidacions indicades.
ATENENT que consultats els arxius municipals apareixen els

pagaments de Contribucions Especials per pavimentació i en

llumenat de carrers del Port i per la instal.lació de depuració
d'aigües residuals i captació d'aigua.

ATENENT que hi han antecedents en aquestes Dependències sobre
la cessió de 52 m2. de terrenys per donar nova alineació al

carrer La Farella.
ATENENT que s'ha comprovat un error en la liquidació de

l'expt. n' 37.
ATENENT que revisades les liquidacions

d'un 19 per 100 de percentatge, i que
transmissió de terrenys per herència els

tatge inferior.
CONSIDERANT que l'article 511 de la Llei de Règim Local i

article 92.2 del Reial Decret 3250/76 assenyalen que podrà
augmentar-se o disminuïr-se fins un 20% el valor dels index

aprovats.
CONSIDERANT que l'apartat 4) de l'article 92 del Reial Decret

3�%4�t� indica que els valors inicials s'incrementaran per

especials
s'han de

31, 32 i

*** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1,- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el CONSORCI
PER GESTIO l INSPECCIO DE LES CONTRIBUCIONS TERRITORIALS, ma

nifestant que en relació a la Revisió del Cadastre sol.licitada,
va acordar-se posposar la mateixa, encara que es respectarà
l'ordre cronologic de petició dels Municipis, quan es portin a

terme els treballs esmentats. La Comissió acorda l'assabentat.

s'observa l'aplicació
al tractar-se d'una

correspon un percen-



Contribucions Especials acreditades durant el període impositiu.
Aquesta Comissió, per unanimitat acorda:
1er.- ESTIMAR la part de la reclamació a que fa

desnivell de les finques situades a Fané de Dalt,
disminució del 20% sobre el valor final de les
núms. 27, 28, 29, 30, 31, 32, i 37 del 1.984.

20n.- Prendre en consideració les al.legacions sobre el

pagament de Contribucions Especials] per un import de 48.538'

Ptes.) en concepte de pavimengtació de carrers del Port, en les

liquidacions 34, 35, i 36; i 19.594'- Ptes. en concepte
d'instal.lació Depuradora i Captació d'aigües en les liquida
cions núms. 27, 28, 29; 30, 31, 32, 33, i 37.

3er.- ESTIMAR PARCIALMENT la reclamació sobre cessió de

terrenys corresponents a la liquidació núm. 36, tenint en compte
els 52 m2. cedits per l'alineacio del carrer La Farella: i
DESESTIMAR la reclamació sobre les liquidacions núms. 34 i 35 ja
que la superfície aplicada és menor de la que indica el re

current.

4rt.- ACCEPTAR la part de l'escrit en la que esmenta l'e
xistència d'un error en la superfície, aplicant el 50 % de la
totaLitat del terreny de 6.561 m2., en la liquidació núm. 37/84.

5è.- Prendre en consideració el canvi de percentatge aplicat,
per haver-se demostrat que les transmissions corresponen a una

herència.
6è.- Assenyalar com a quotes definitives les resultants de

les noves liquidacions practicades, en base als criteris ex

posats i que ascendeixen a:

LIQUIDACIO N·.- 27 9.521'- PTES.

LIQUIDACIO N·.- 28 10.895'- Id.

LIQUIDACIO N·.- 29 9.981'- Id.

LIQUIDACIO N·.- 30 5.611'- Id.

LIQUIDACIO N'.- 31 .. 11.111'- Id.

LIQUIDACIO N'.- 32 13.145'- Id.

LIQUIDACIO N·.- 33 22.025'- Id.

LIQUIDACIO N·.- 34 3.685'- Id.

LIQUIDACIO N'.- 35 4.485'- Id.

LIQUIDACIO N'.- 36 5.933'- Id,

LIQUIDACIO N'.- 37 64.180'- Id.
7è.- Notificar a l'interessat el present acord pel seu co

neixement i efectes, amb indicació dels recursos que pot in

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i plaç per a

interposar-los.

referència el

aplicant una

liquidacions

25.1.- Examinat el Pressupost que presenta la

subministradora d'energia elèctrica "Hidroelectrica

purdan, S.A." per les despeses de DRETS DE PRESA,
ampliació de potència en les Dependències Municipals,
l'aprovació del mateix per un import de 196.132'- Ptes.

Companyia
del Am

per una

s'acorda

27.1.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe de la mateixa

per la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat amb el que
assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per unanimitat

s'acorda aprovar-la per un import de 1.247.774'- Ptes.

26.1.- Vist el Plec de Càrrecs que presenta el Sr. MARCEL

VILA� Rer la recaptació de la taxa d'ocupació de via pública amb

m1Q��lals, pel període de I'll al 18 de desembre de 1.984,



s'acorda l'aprovació del mateix per un import de 14.797'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura,per unanimitat s'acorda:

38.1.- Dirigir-se a la Diputació Provincial sol.licitant
material esportiu-escolar pel Col.legi Públic "POMPEU FABRA",
segons model trames, i demanant els elements necessàris, i que a

continuació es detallen:
- 1 saltòmetre per atletisme.
- 1 llistó al.lumini per saltòmetre.
- 2 màrfagues.
- 5 matalassos lona (standart).
- 4 plinton 4 calaixos (4 segments o calaixos).
- 2 mini tramps.

2.- VENDETTA MATTEA: 220.000 o 270.000 Ptes. depenen
Pressupost d'una possible actuació a Roses.els ingressos que
preveuen aproximadament son de 250.000'- Ptes. (500 persones
500 Ptes.).

el
es

x

39.1.- Es dóna compte de que s'ha reservat per
d'aquest any, la Casa "VERGE DE LES NEUS" de La

l'any passat, pels dies del 3 al 12 de Juliol.
acorda l'assabentat.

les Colònies

Molina, com

La Comissió

36.1.- Donar conformitat al Pressupost
activitats musicals a realitzar el proper
despeses que a continuació es relacionen:

i Memòria
estiu 85,

de
amb

les
les

1.- ESBART DANSAIRE DE RUBI: 320.000'- Ptes. es preveuen uns

ingressos aproximats de 250.000'- Ptes. (500 persones x 500

Ptes. ) .

3.- CURS DE DANSA, Professora CANOVAS: 150.000'

ingressos previstos son de 250.000'- Ptes. (50
5.000'- Ptes.).

Ptes. els

persones a

4.- MARIA GASPAR - L.

gressos previstos son de

Ptes. ) .

CATERINA:
250.000

220.000'
Ptes. (500

Ptes'J els

persones x

in-
500

5.- CURS DE GUITARRA, i els concerts dels assistents: AU

TO-FINANÇAMENT] essent a càrrec de l'Ajuntament els cartells)
demanant una ajuda a la Diputació Provincial i a la Generalitat.

6.- ORQUESTRA WOLFGANG HOCK: CONCERTS: aproximadament les

despeses seran de 234.000 Ptes. amb uns ingressos també apro
ximats de 240.000 Ptes. (200 persones x 400 Ptes. x 3 concerts).

7.- GON2AL COMELLAS i MOCKI: 200.000'- Ptes., que poden
cobrir-se amb les entrades del concert.

De totes les activitats l'A1untament es farà càrrec dels

cartells, equipaments i escenàris.

30+a��é s'organitzarà un curs de guitarra per principiants, a



38,2,- Dirigir-se a la Sra, TERESA BOSCH, Vda. Mallol, a

l'objecte de fer efectiu el compromís d'ocupació de terrenys
destinats a ZONA VERDA i afrontant amb el Col.legi Públic
"POMPEU FABRA", d'acord amb el document signat, assenyalant per
l'Acta de Partió i Ocupació el proper dia 1 de febrer a les 10

del matí.
De tota manera, com a tràmit previ es demanarà dictamen

juridic sobre la interpretació del contracte,

càrrec de JOAN DE LA CREU GODOY, havent-se de concretar encara

els dies i les despeses del curs, així com també el preu que es

cobrarà als alumnes interessats.

*** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1,- Vist l'escrit de denúncia que presenta el Sr, ALBERT
XALABERDER sobre les obres que, realitza el Sr. JOSEP COMPANY
MOLAR al Paratge La Farella; manifestant que les mateixos no son

correctes per no guardar la distància mínima reglamentària dels

tres metres del límit de parcel,la.
Aquesta Comissió acorda:
1er, REQUERIR al Sr. Josep Company, perquè en

quinze dies aporti la documentació que acrediti la

delimitació de la finca, aixó com, que presenti un

l'adeqüació de l'obra a la llicència atorgada.
20n,- Demanar al denunciant Sr. Xalabert que porti titol de

la propietat de la seva finca, i documentació que acrediti la

delimitació.

el plaç; de

propietat i
estudi per

10,2,- VIST el recurs de reposició formulat pel Sr. JOAN

COMPANY AGUSTI, obrant en nom propi i representació de la So

cietat Mercantil PROPMAR, S.A., registrat en aquestes Depen
dències Municipals amb el n' 3369 del dia 20 de desembre de

1.984, contra part de l'acord de la Comissió Municipal Permanent

del di� 8 de novembre passat, pel que se li concedeix llicència
d'obres condicionada, per l'edificació en l' fase d'una

construcció de 8 habitatges i 8 garatges, en el terreny situat

entre el cI, Carboneres i carrer Tarragona d'aquest Municipi.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant
la seva disconformitat amb els condicionants primer i tercer a

que es sotmet la concessió de llicència d'obres, sol.licitant es

deixi sense efecte els esmentats condicionants, fent constar

essencialment:

ler.- Que el terreny on es projecta edificar té la condició

de solar, basant-se en la definició del Pla General que diu

"Parcel,la que per reunir les condicions de superficie i ur

banització establertes] és apta per a ésser edificada imme

diatament" i complementa el seu criteri pel contingut dels arts.

78 i 82,1, de la vigent Llei del Sòl sobre els terrenys que
tenen la condició de solar, indicant que quan el Pla no precisés
les normes mínimes d'urbanització, hauran de comptar amb accés

rodat, abasteixement d'aigua, evacuació d'aigües i subminis

��b4 d'energia elèctrica. Al tenir la parcel.la que es



r

projecta construïr tots aquests serveis no li

l'art. 40 del Reglament de Gestió perquè ja té
solar.

és d'aplicació
la condició de

20n.- Al.lega que tampoc li és d'aplicació l'apartat 20n. de
l'esmentat art. 40 del Reglament de Gestió, ja que aquest es

refereix a obres d'infraestructura per prestació de serveis

públics necessàris fins el punt d'enllaç amb les xarxes generals
i vials que estiguin en funcionament i no pels suposats d'ei

xampla de carrers.

3er.- Que mantenir la condició de solar en l'esmentada finca
és una interpretació errònia ja que els tres carrers estan ja
urbanitzats, transcribint part de la Sentència del Tribunal

Suprem de 29 de març de 1.978, els considerants, en els quals
figura que la llicència d'obres sobre la que es litiga no cabia
condicionar-la a la previa o simultània urbanització del carrer,
estimant que dita jurisprudència és totalment d'aplicació al
cas.

4rt.- Que l'eixamplament del carrer Tarragona, és una con

dició que l'Ajuntament imposa a un particular, i que a més a

més, d'ésser contrària a la legislació urbanística, significa
una vulneració de l'art. 9-2 de la Constitució Espanyola que
garantitza el començament de legalitat i seguretat jurídica, ja
que el Pla General d'Ordenació de Llançà no permet concretar

l'amplitud exacte que ha de tenir el carrer Tarragona. Que és

l'Ajuntament qui imposa el criteri de que el carrer ha de tenir
7 m. mentre que hi han antecedents i indicis que també permeten
la interpretació de que en el Pla General el c/o Tarragona
conserva l'amplada actual de 5 m.

Que en el supòsit de que el Pla General fixés realment

uneixamplament del carrer Tarragona, el procediment previst en

l'acord de la Comissió Permanent es contrari als tràmits i

competència de la legislació del sòl previst a tals efectes, ja
que correspon a l'Administració Local i no als particulars
executar les previsions del Pla General en sòl urbà (art. 114 i

117 de la Llei del Sòl). Per tant, l'Ajuntament havia de seguir
els tràmits, d'Estudi de Detall, Delimitació Unitat d'Actuació,
Projecte Tècnic necessàri, etc ..

5è.- Que l'enderrocament del mur i l'eixamplament del

i la seva pavimentació, significaría ungreu perjudici
gístic per la finca, ja que es perderà tota la línia de

que segueixen el tirat del carrer.

carrer

paisat
siprers

6è.- Que es tracta d'un carrer de poc trànsit ja que el

carrer Jaume I, amb una amplada de 14 m. absorveix plenament les

necessitats de tràfic.

7è.- Assenyalar com una solució de que a l'empar de l'art.

120-2 de la Llei del Sòl, s'afectarà una franja de terreny sobre

la que hagués de traçar-se la nova alineació del carrer Ta

rragona, exigint a més a més, si s'estima oportú, els compro
misos necessàris per quan la Corporació ho cregui oportú exe

cutar les obres necessàries. S'indica que seria una solució

n���2t� l'enderrocar el mur per fases, es a dir, a mesura que es

v��ï c8nstruïnt ja que amb uns entrants i sortints en el carrer



trencaria amb el que és el sentit minim de l'estètica.

RESULTANT que en l'expedient obren els informes que sobre el

particular han emès l'Arquitecte Assessor Municipal i el Se

cretari de l'Ajuntament.

ATENENT que per a que un terreny tinguin la condició legal de

solar en SOL URBA, a més a més, de comptar amb els serveis

relacionants pel recurrent corresponents als arts. 78 i 82.1 de

la Llei del Sòl, han de complir amb el contingut de l'art. 82.2

de l'esmentat text legal que diu: "Que tinguin assenyalades
alineacions i rasants si existís Pla General". Per tant, en

contra del que ha al.legat en la reclamació, la parcel.la en

qüestió no té la condició legal de solar i en conseqüència li és

d'aplicació l'art. 39 del Reglament de Gestió Urbanística de que
"només podrà edificar-se quan els terrenys adquireixin la

condició de solar o quan s'asseguri l'execució simultània de la

urbanització i de l'edificació", i en conseqüència, la llicència

no sols havia de venir condicionada al contingut de l'art. 40,
de l'esmentat Reglament, sinó que, havia d'exigir-se que en la

propia sol.licitud de permís, que el peticionari fés constar

expressament el seu compromís d'edificació i urbanització si

multànies.

ATENENT que l'art 40 del Reglament de Gestió tracta d'obres

d'urbanització, i com a tals han d'entendre's, no només les de

infraestructura, sinó totes aquelles que resultin necessàries

per l'urbanitzat del sector de que tracta, incloses les d'ei

xamplament. Erròniament per a garantitzar les obres d'urba

nització només s'exigeix aval per un import de 292.100 Ptes.}
quantitat que únicament només cobreix la col.locació de vorada i

asfaltat del tros a eixamplar, sense que s'hagi tingut en compte
l'enllumenat públic, explanació i en el seu cas mur de contenció

i altres circumstàncies.

ATENENT que si bé la Sentència del Tribunal Suprem al.legada,
expresa en uns deIs considerants, que no cabía la condició

d'"urbanització simultània en una llicència d'obres", ha de

tenir-se en compte que la dita Sentència tracta d'un expedient
de l'any 1.971, quan era d'aplicació la Llei del Sòl de l'any
1.956: que el vial on es condicionava tenia una amplada de 12

mts. i que l'Ajuntament en qüestió, no tenia per costum exigir
"retranquetjos": mentre que, en uns dels considerants de la

Sentència del Tribunal Suprem de 21 de desembre de 1.982,diu "la

sol.licitud de la llicència d'obres de nova planta apareix
formulada el mar9 de 1.978, pel que és d'aplicació l'art. 82 del

Text Refòs de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana de

9 d'abril 1.976, el qual ha variat el concepte de solar a

l'afegir als requisits que anteriorment exigia l'art. 63 de la

Llei del Sòl de 12 de maig de 1.956 el que tingui "assenyaldes
alineacions i rasants" disposant l'art. 39 del Reglament de

Gestió Urbanística de 25 d'Agost 1.978, que reitera el proclamat
en l'art. 83-1 de l'esmentat Text Refòs -que "en el sòl urbà

només podrà edificar-se quan els terrenys adquireixin la con

dició de solar", el que requereix tingui assenyalades "ali

neacions i rasants" .. , ,".

304216
A més a més, s'ha de tenir en compte, que l'ample del carrer



alineació la qual, es discute·x�·� ctualment
metres (incomprensible en l'epoca actual») que
està prevista de 7 m. i que a més a més es

Ajuntament l'obligar al retranqueig d'aquelles
no s'adjusten a les alineacions establertes.

tan sol cinc
en el Pla General

costum d'aquest
construccions que

ATENENT que la condició imposada a la Llicència d'Obres sobre

l'eixamplament del carrer Tarragona, no és conseqüència d'un
criteri arbitrari de la Corporació, tal i com es dedueix de
l'escrit presentat, no ajustant-se a la realitat quan el re

current afi.rma de que el Pla General d'Ordenació de Llan�à no

permet concretar l'amplitud exacte i de que hi ha antecedents i
indicis que també permeten la interpretació de que en el Pla
General el cI. Tarragona conserva la mateixa amplada actual de 5
m. n'hi ha prou comprovar els plànols del Pla General per
comprovar l'amplada, circumstància que des del primer moment
coneix el reclamant, àdhuc abans de presentar la corresponent
sol.licitud, ja que, en les diferents consultes que havia
realitzat en l'Oficina Tècnica, se l'havia informat de l'es
mentada circumstància. Per més abundància, ha d'indicar-se que
el Pla General l'únic que fa és confirmar l'amplada de vial que
ja figurava en el Pla Parcial anterior aprovat definitivament

per la Comissió Provincial d'Urbanisme, amb data 18 de maig de
1.971.

ATENENT que si be, l'art. 114 de la Llei del Sòl indica que
l'execució de Plans correspon a l'Estat) a les Entitats Locals i
a les Entitats Urbanistiques especials, sense perjudici de la

participació dels particulars, l'art. 152 del Reglament de
Gestió Urbanistica, al tractar sobre els sistemes d'actuació)
(entre el que ccap el de compensació) senyala que quedarà de
terminat entre altres mitjans amb la corresponent Unitat
d'Actuació.

ATENENT de que evidentment el procediment administratiu idoni
havia de consistir en: Suspensió d'obres del sector com a mesura

precautòria (art. 117 del Reglament de Planejament) Delimitació
Unitat d'Actuació (art. 38 del Reglament de Gestió) Aprovació i
tramitació Estudi de Detall (Art. 140 del R.G.) Projecte
d'Urbanització (Art. 141 R.G.») etc. Ha de fer-se constar i el

recurrent és coneixedor que tots aquests tràmits retardarien
sensiblement l'atorgament de Llicència. Per aixó, i per agi
litzar aquesta tramitació) s'exigeix als promotors el compliment
de determinats condicionaments que garantitzin el compliment del

Pla General, mitjançant cessió de terrenys i presentació d'avals

que cobreixin les obligacions a càrrec de l'interessat, tra

mitant-se simultàniament les figures urbanístiques pertinents,
amb le qual, s'intenta evitar els perjudicis de tipus econòmic i

laboral que constantment venen al.legant-se.
En el présent supost, cabria considerar el deixar en suspens

l'acord sobre atorgament de la Llicència, d'acord a l'art. 43

del Reglament de Disciplina Urbanística, fins que no s'ajusti la

llicència a l'aprovació de les figures urbanistiques de la Llei
del Sòl.

ATENENT que el greu perjudici paisatgístic que significaria
l'eixamplament del carrer és una qüestió molt relativa i està en

304217



funció de les postures que les parts pretenguin adoptar.

ATENENT que encara que es tracti d'un carrer actualment de

poc trànsit, aixó no justifica que la mateixa hagi de tenir
només 5 m. d'ample, incompatible amb les circumstàncies de

l'época actual i que a més a més, que la mateixa ve especialment
determinada en Pla General com de 7 m.

ATENENT que el recurrent assenyala com a sol.lució l'afec
tació de la franja de terreny necessària, exigint els compro
misos necessàris per quan la Corporació Municipal cregui oportú
executar les obres en el carrer Tarragona. Tenint en compte, que
la construcció total de la finca es preveu en un pla9 de cinc

anys, i que l'art. 39 del Reglament de Gestió, indica taxati
vament de que només podrà edificar-se quan asseguri l'execució
simultània de l'urbanització.

Aquesta Comissió acorda:

1er.- DESESTIMAR la part de la reclamació que es refereix a

la condició legal de solar del terreny objecte de litigi, per
quan el mateix manca d'alineacions i rasants assenyalades en

l'art. 82.2 de la vigent Llei del Sòl.

2on.- DESESTIMAR el mateix temps, l'al.legació de que no és

d'aplicació l'art.40 del Reglament de Gestió Urbanistica. En

conseqüència, haurà deprestar-se les fiances en quantia sufi
cient que garantitzin les obres d'urbanització, per entendre que
el terreny no té la condició legal de solar i que les obres
afecten no només a la infraestructura sinó també als treballs

d'eixamplament del carrer.

3er.- DESESTIMAR la part de la reclamació relativa a que
l'eixamplament del carrer Tarragona es fa amb un criteri ar

bitrari, tota vegada que la mateixa ve concretada en el Pla

General amb una amplada de 7 mts.,circumstància que ja ve de

l'aprovació del Pla Parcial de l'any 1.971.

4rt.- RECONEIXER QUE, el procediment a seguir més idòni,
haguès consistit en la tramitació del corresponent Estudi de

Detall, Unitat d'Actuació, etc. De tota manera, ha de fer-se

constar que al garantitzar les alineacions i compromisos
d'urbanització, s'executen les previsions del Pla General i es

facilita una ràpida construcció, amb la que s'evita perjudicis
econòmics i laborals als promotors.

5è.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO la part de la reclamació a

qué fa referència a zones ajardinades i necessitats de tràfic

per considerar que dits extrems obeiexen més a criteris sub

jectius, que a una visió urbanfstica de Llançà.

6è.- ESTIMAR l'apartat sisè del recurs de reposició sobre

l'afectació d'una franja de terrenys i l'exigència dels com

promisos necessàris per quan la Corporació cregui oportú exe

cutar dites obres sempre que es garantitzin els següents
compromisos:

1.- Cessió del terreny afectat, amb formalització davant
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Notari de la corresponent escrip_ ra pública.

2.- Formalització d'un aval per un import de VUIT-CENTES
NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTES CINQUANTA-DUES PESSETES, per a

qarantitzar la construcció d'un mur de contenció necessàri per
quan es procedeixi a l'eixamplament de carrer.

3.- Establir un plaç màxim d'alineació de la finca i urba
nització corresponent en un termini de cinc anys, temps que el
mateix recurrent estableix per a l'acabament de les obres a la
finca.

4.- Manifestar al reclamant, que l'efectivitat de la lli
cència queda supeditada al compliment dels condicionants de la

llicència; així com a les modificacions i nous condicionaments

que s'estableixin en el present acord.

LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les
sions de la Comissió d'Obres i Urbanisme) i
informes obrants en cadascun dels expedients,
quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances ,Mu
nicipals, les Llicències d'Obres que es relacionen als senyors
que es detallen:

diverses propo
a la vista deIs

l'aprovació dels

11.1.- A LA COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, en

relació a la seva petició de data 20.11.84, núm. 3156 Registre
d'Entrada, per la construcció de 6 canalitzacions, 10 conductes
de polivinili, 2 cambres de registre i instal.lació de cable en

diferents punts de la Ctra. C-252 de La Bisbal a Portbou, segons
plànols que s'adjunten a la petició, en el que és de competència
municipal.

11.2.- A LA COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, en

relació a la seva petició de data 8-1-85, núm. 93 del Registre
d'Entrada, per a la construcció de dues canalitzacions pel
servei de cabines telefòniques a la Ctra. del Port de la Selva,
segons plànol que s'adjunta a la petició, en el que és de

competència municipal.

LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i
dels informes obrants en cadascun dels expedients
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'Obres que es relacionen, als senyors
que es detallen:

12.1.- AL Sr. ALFONS PUJOL VIDAL, en relació a la seva pe
tició de data 27.12.84, núm. 3409 del Registre d'Entrada, per a

les diverses
a la vista

l'aprovació
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la construcció d'un voladís per protegir l'escala exterior de la
pluja, a la casa del carrer Castellar; n 58, segons croguis
adjunt a la petició.

12.2.- AL Sr. PERE SALVAT en representació de la Sra. HELGA
SCHERER, en relació a la seva petició de data 3.1.85, núm. 17
del Registre d'Entrada, per a suplementar mur de la paret de
tanca i construcció d'escala ajardinada, des del carrer fins la
terrassa de la planta baixa, en la casa del carrer Pompeu Fabra
de Grifeu.

12.3.- AL Sr. RAFAEL GUANTER MALLOL, en relació a la seva

petició de data 14.12.84, núm. 3330 del Registre d'Entrada, per
a rebatre paret de la façana i obrir una finestra a la planta
baixa de la casa situada a La VaIleta.

***COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió Infor
mativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Examinada l'Ordenança Fiscal que regula la taxa pel
subministrament d'aigua s'acorda:

ASSENYALAR pel subministrament de comptadors d'obres una

primera aportació de 15.000 Ptes.) i una vegada acabades les
obres quedarà el mateix en poder del contractista per noves

obres que pogui realitzar; fora gue ell demani la seva devolució
a l'Empresa concessionària.

I sense cap més altre assumpte de gue tratar, per ordre del
Sr. Alcalde President, es dóna per acabada la sessió essent tres

quarts de dotze de la nit, de tot el gue s'ha tractat s'inclou
dins l'acta que després de llegida i trobada conforme la signen
tots els senyors assistents amb mi, el Secretari, que certifico.
Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de Gener del mil nou
cents vuitanta-cinc .

.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
es reuneix la Comissió Municipal Permanent, amb assistència dels
senyors que a continuació s'indiquen a l'objecte de celebrar
sessió ordinària de primera convocatòria, d'acord amb la cir
culada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. JOAQUIM FALCO i FONT.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Excusen la seva assistència: Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, i
Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Oberta la sessió'a dos quarts de deu
lectura de l'acta de la sessió anterior,

de la nit, es dóna
la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

*** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

23.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,
assabentant del Centre d'Educació Maternal i Preparació al part
inaugurat a Castelló d'Empuries. La Comissió acorda l'assa
bentat, però per les persones de Llançà, és molt més factible

desplaçar-se a Figueres per les convinacions de mitjans de
transport.

20.1.- Es dóna compte de l'escrit, que dirigeix l'Alcalde de

Portbou, en relació a les obres de reforma del reemissor de TV3,
que la Tramontana va trencar, i l'adquisició d'una taula pels
aparells de medició i un tamboret. LaComissió acorda l'assa
bentat, així com donar conformitat a les obres de reforma ne

cessàries i l'adquisició esmentada.

*** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.
Alcalde President, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que
sobre la mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda,
d'acord amb el que esableix l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de
336.180'- Ptes.

25.1.- Modificar el sistema de gestió de les declaracions de
Plus Vàlua, establint la modelitat d'autodeclaració, donant

compte del mateix al Registre de la Propietat del Partit.
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37.1.- Es dóna compte de l'entrevista mantinguda amb

responsables de l'Escola d'Arts de Figueres sobre el seu

cionament, trobant-se la mateixa interessant i de la que es

aprendre molt. La Comissió acorda l'assabentat.

els
fun

pot

*** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

37.2.- Donat que l'arxiu necessita cada dia més espai, i les
aules que ocupen l'Escola d'Arts es precisen pel mateix. S'a
corda buscar un local idoni per poder instal.lar l'Escola d'Arts
i així ocupar les aules per l'arxiu.

*** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Vist el Plec de Condicions per la contractació de les
obres de pavimentació del carrer Nicolas Salmeron, aquesta
Comissió acorda:

APROVAR el PLEC DE CONDICIONS per contractar les obres de

pavimentació del carrer NICOLAS SALMERON, mitjan�ant concert

directe, consultant a tres Empreses.

diverses propo
sicions de la Comissiód'Obres i Urbanisme, i a la vista dels
informes obrants en cadascun dels expedients l'aprovació dels

quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR, amb les condicions que en cadascuna d'elles

s'assenyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan�a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'Obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les

11.1.- Al Sr. FIDEL BAUS AYATS en representació del Sr.

Albert Beekmans, en relació a la seva petició de data 8-1-85, n'
75 Redistre d'Entrada, per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat en el carrer El Terrer dels Estanys de Dalt,
segons projecte subscrit per l'Arquitecte Sr. Pere Gaspar
Farreras,visat pel Col.legi correponent amb el n 84403228 del
19-12-84.

CONDICIONAT: A que haurà de presentar l'aval bancari abans de

començar les obres.

*** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió Infor

mativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua del

servei municipal que presenta A.S.C.B., de data 23-1-85, n' 205

del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a la n' 43 de

Port Salanca, S.A.
,

Referent a la n' 42, i al tractar-se d'una presa d.'aigua, la

mateixa ha d'esser d'acord amb el n'd'habitatges i/o locals de

l'edifici.
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En relació a la llicència; d' bres concedida al José
Novillo, la mateixa consisteix en dos habitatges i magatzem o
local.

*** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comer9 i Turisme, per unanimitat s'acorda:

32.1.- A continuació el Secretari que subscriu llegí la
sol.licitud de llicència formulada pel Sr. Josep Ortiz de Za
rate, arrendatari, del local situat al carer Cabrafiga n 10,
per instal.lar-hi una activitat de discoteca.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor
Municipal, Sr. Ricard Fina Segura] la Comissió Municipal de
Comerç i Turisme, i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Permanent,
per unanimitat acorda:

Emetre un informe en el sentit que l'emplaçament proposat per
a l'esmentada activitat i les circumstàncies que hi concorren
estan d'acord amb les Ordenances municipals, Pla d'urbanització
local i Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses del 30 de novembre de 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeixi a concedir l'autorització sol.li
citada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

32.2.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. Antoni Barneda Serradell] com a

propietari del local situat en el carrer Cabrafiga, n 8, perinstal.lar una activitat destinada a Bar de l' Especial A.
Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor

Municipal, Sr. Ricard Fina Segura) la Comissió Municipal de
Comerç i Turisme, i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Permanent,
per unanimitat acorda:

Emetre un informe en el sentit que l'emplaçament proposat per
a l'esmentada activitat i les circumstàncies que hi concorren
estan d'acord amb les Ordenances municipals, Pla d'Urbanització
local,i Reglament d'activitats molestes, insalubres) nocives i
perilloses del 30 de novembre de 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeixi a concedir l'autorització sol.li
citada CONDICIONADA a la instal.lació d'extractors d'aire en els
lavabos,.i a les mesures correctores que figuren en el projecte
presentat.

Així mateix, acorda que es remeti a �a Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

30.1.- En relació als expedients d'activitats
tramitats deIs Srs. ORTIZ DE ZARATE i BARNEDA,
queir-los perquè presentin les respectives Altes
Fiscal per les activitats de discoteca i bar.

classificades
s'acorda re

de Llicència

304223



I sense cap més altre assumote1de que tratar, per rdre del
Sr. Alcalde President, es dón peT acabada la sessió ssent un

quart de dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou
dins l'acta que després de llegida i trobada conforme la signen
tots els senyors assistents amb mi, el Secretari, que certifico.
Dóna fe.
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A la Vila de Llançà, a trenta-un de Gener de mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
es reuneix la Comissió Municipal Permanent, amb assistència dels

senyors que a continuació s'indiquen a l'objecte de celebrar
sessió ordinària de primera convocatoria, d'acord amb la cir
culada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO FONT, Sr. CARLES DURAN MALAGRABA.

Oberta la sessió a dos quarts de deu
lectura de l'acta de la sessió anterior,

de la nit, es dóna
la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat, s'acorda:

27.1.- Vista la proposta de despeses que
Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda,
que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim
import de 371.685'- Ptes.

formula el

que sobre
d'acord amb

Local, per

Sr.
la
el
un

25.1.- Vista la petició del Sr. ANGEL GARRIGA TORROELLA, de
data 21-1-85, n' 264 del Registre d'Entrada demanant un petit
augment pel servei de transport que realitza diariament de

Llançà a Figueres, per a portar els nens deficients al'Escola

Especial. Per unanimitat s'acorda concedir l'augment de 200'
Ptes. sol.licitat pel Sr. Garriga.

26.1.- Examinats els Plecs de Càrrecs que presenten la Sra.
Teresa Garcia Pla, i el Sr. Marcel Vila Roig, sobre recaptacions
de Plus Vàlues i Mercat la primera i ocupació de via pública el

segon, aquesta Corporació acorda aprovar els Plecs que a con

tinuació es detallen:

1.- PLUS VALUES expts. 490 al 506, . .... 432.011'- Ptes.
2.- MERCAT VILA, parades de 1'1 a la 43. 317.850'- Ptes.

3.- MERCAT PORT, id.de 1'1 a la 130 .... 946.566'- Ptes.

4.- O.V.P.del 3 al 9 desembre 1.984 ..... 10.193'- Ptes.

5.- O.V.P.del 25 al 31 desembre 1. 984 ... 11.514'- Ptes.

6.- O.V.P.del 4 al 15 gener 1.985 ....... 19.438'- Ptes.

7.- O.V.P.del 15 al 22 gener 1.985 ...... 8.236'- Ptes.

28.1.- Vist l'escrit de reclamació subscrit pel Sr. SANTIAGO
PAGES VILA, registrat en aquestes despendències municipals amb

el n' 210 del dia 24 de gener de 1.985.

RESULTANT que el reclamant manifesta que ha rebut la Noti

ficació pel pagaments de Contribucions Especials sobre pavi
mentació dels carrers Sirena, Farella, Curt i Pere III, amb

recàrrec d'apremi, quan havia encarregat al Sr. Marcel Vila, que
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;

-

I

es passessin a cobrar a la Caixa, pel que, al no ésser culpa
seva considera se li ha de condonar el recàrrec.

ATENENT que segons consta en l'expedient, en data 3 d'abril
de 1.984 va notificar-se-li la quota a pagar, amb indicació dels
recursos, aplaçaments i forma d'efectuar el pagament. (La no
tificació es signada pel propi Sr. Pagés).

ATENENT que en la notificació ja dita, queda ben clar com
s'ha de fer el pagament, gestió que ha de fer l'interessat.

ATENENT que a més a més, el Sr. Vilà ha informat en l'ex
pedient, i no es dedueix clarament l'encàrrec que s'al.leqa va

fer-se-li, com podría ésser lloc i data aproximada.
.

ATENENT que
el termini de

Contribucions
cosa la qual,

el dia 21 d'agost se li recordava, de que si en

CINC DIES, no feia efectiu l'import de les

Especials, es passaria a la recaptació executiva,
implicaria un augment del 20 per 100 de recàrrec.

ATENENT que el dia 6 de desembre, se'l va requerir mitjançant
Certificació de Descobert, perquè en el plaç de vint-i-quatre
hores realitzés l'ingrés corresponent.

ATENENT que el Sr. Pagés, fins el 24 de gener, no

sentat l'escrit abans esmentat, el qual és totalment
rani.

ha pre
extempo-

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:

DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. SANTIAGO PAGES
VILA interessant la condonació del recàrrec d'apremi, per tal
com la mateixa ha estat presentada fora de plaç, i a més a més,
no queda justificada la seva voluntat de pagament dins del

període voluntari, encara que se li havia notificat en temps i

forma, amb indicació de com havía de fer-se el pagament, segons
consta en l'expedient.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

39.1.- En relació amb el Curs de Monitors que es celebrarà a

Castelló i estimant-se convenient l'assistència al mateix de
joves de Llançà; s'acorda subvencionar a tots els assistents amb
una part de la matricula d'inscripció. Cada particicipant en el
curs pagarà 7.000'- Ptes. i la resta l'assumirà l'Ajuntament.

35.1.- En relació a la Campanya de HPiano a l'abastH que
organitza Joventuts Musicals de Figueres, s'acorda preparar un

concert pel proper dia 30 d'abril, a càrrec de CARLES COLL,
pagant l'Ajuntament el transport i el lloguer del piano.

37.1.- Vist l'escrit que dirigeix l'INSTITUT ALEXANDRE

DEULOFEU, demanant una ajuda econòmica per la Setmana Cultural

que organitzen, aquesta Comissió acorda atorgar una subvenció de
7.000'- Ptes.
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35.2.- Es dóna compte de la visita que el Sr. Ribot, Ar

quitecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Ca
talunya, va fer en aquesta Vila, en relació a les obres de
restauració de la TORRE ROMANICA de la Plaça Major. La Comissió
acorda l'assabentat, i encarregar al Sr. Andreu Juanola els
treballs a realitzar.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Co
missió Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Dirigir-se a HIDROELECTRICA DE L'EMPORDA, S.A., in
teressant la tramitació que es necessita per desplaçar un pal
d'Alta Tensió, en el carrer Sant Josep, paral.lel al de Josep
Coll.

10.2.- Nomenar Arquitecte Tècnic per les obres a realitzar en

la construcció de l'edifici de serveis al Sr. JOSEP SERVOSA
OLIVERAS.

LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i
dels informes obrants en cadascun dels expedients
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres menors que es relacionen, als
senyors que es detallen:

les diverses
a la vista

l'aprovació

12.1.- A la Sra. URSULA BOSCH MALLOL en relació a la seva

petició de data 27-1-85, n' 273 Registre d'Entrada, per am

pliació de la botiga de llibreria, del carrer Castellar, 6,
segons el croquis que s'adjunta a la petició.

CONDICIONAT:A que les obres autoritzades no representin
modificació estructural.

12.2.- Al Sr. FRANCESC FABREGA BOSCH representat pel Sr.
TORCUATO PEREZ, en relació a la seva petició de data 17-1-85, n"
132 del Registre d'Entrada, per a canviar les rajoles i ins
tal.lació d'aigua de la cambra de bany del habitatge situat en

el carrer Narcis Monturiol.

12.3.- Al Sr. ALBERT TOLSANAS FULCARA, en

petició de data 29-1-85, n" 274 del Registre
tancar un terreny per protecció de barranc
l'accés a l'habitatge situat a l'Avgda. Reina

relació a la seva

d'Entrada, per a

i una barana en

Fabiola, n"2.

12.4.- A BALGAR, S.A. en relació a la seva petició de data

29-1-85, n" 281 del Registre d'Entrada, per a fer una excavació
en el solar situat a l'Avd. Europa, segons plànols d'un proper
projecte signats per Arquitecte.

12.5"- Al Sr. JOSEP COMPANY MOLAR en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI MESTRAL, en relació a la seva

304227



(

petició de data 21-1-85 n 166 Registre d"Entrada, per aixe
cament del terra de terrassa amb la finalitat de verificació i
repas d'un tanc de G.L.P. (propà) en l'edifici de l'Avd.
Mestral.

12.6.-Al Sr. JOAN GRANOLLERS BOADA, en relació a la seva
petició de data 29-1-85, n' 278 Registre d'Entrada, per a la
construcció d'una cambra frigorifica, en el carrer Palandriu n
2.

12.7.- Al Sr. MANUEL LARA SALCEDO, en relació a la seva
petició de data 11-1-85, n' 86 del Registre d'Entrada, per a
tancar dos solars del carrer Bernat Metge, excepte la part
posterior ón la part de la tanca perpendicular a fa�ana seguirà
a 2 m. del limit posterior del solar.

12.8.- Al Sr. JULIAN GARCIA, en relació a la seva petició de
data 29-1-85, n' 268 Registre d'Entrada, per la construcció d'un
garatge en la parcel.la 23 del carrer Guillem de Berguedà, de
Grifeu, segons plànol de l'Arquitecte Sr. Carles Modolell i per
adjuntar a la llicència d'obres de construcció habitatgesunifamiliars adosats.

LLICENCIES DENEGADES.- Donada lectura a les diverses sol
licituds de llicència, i als informes del Tècnic Municipal sobre
cadascuna d'elles, aquesta Comissió per unanimitat acorda:

13.1.- DENEGAR al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació de
YVES DE WINNE, la petició de data 25-1-85, n 241 Registre
d'Entrada. sol.licitant cobrir una terrassa en la Residencia
Navarra IÍ, per tal com la documentació aportada és incompleta i
comprovat amb els plànols d'arxiu excedeix en ocupació i edi
ficabilitat.

13.2.- DENEGAR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL la petició de
data 29-1-85, n 271 del Registre d'Entrada, sol.licitant
llicència per fer dos rentadors en el terrat del e/. Magallanes
n' 2, per tal com l'edifici ha esgotat l'altura permesa en les
Ordenances.

13.3.- DENEGAR a la Sra. SOLEDAD GIL MARTIN la petició de
data 29-1-85 n'272 Registre d'Entrada, sol.licitant llicència
per realitzar obres interiors segons plànol, per tal com no es

justifica el compliment de l'ordenança d'aparcaments que amb la
reforma es suprimeixen.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

15.1.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. JAUME BORRAS PACREU,
sol.licitant un lloc de treball dins la Brigada d'Obres Muni
cipal a la d'Escombraries, per tal com en aquests moments està
en l'atur. La Comissió acorda l'assabentat, i manifestar al Sr.
Borras, que quan hi hagi una plaça vacant s'anunciarà la mateixa
pels mitjans acostumats.
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17.1.� Adquirir a l'Empresa CONSTRUCTA, S.A., una escala
barnissada de 3'5 m. d'alt pel preu de 18.165'- Ptes. destinada
al Servei d'Enllumenta Públic.

17.2.- Canviar el rellotge de

teria", per tal com el que hi
funciona correctament.

l'Enllumenat Públic "La Ba
ha instal.lat actualment no

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- Encarregar a PUBLITUR l'inserció de 4
publicitat que es distribuïran entre Llançà i El
Selva. Comprometent-se aquest Ajuntament a convocar
amb el Sector Turístic, i Comercial dels Municipis
mentada EMPRESA PUBLITUR.

pàgines de
Port de la

una reunió
amb l'es-

32.1.- A continuació el Secretari, llegi la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. Francisco Puig Heras, com a pro
pietari del local situat en el carrer Bernat Metge, n' 14, per
instal.lar una activitat destinada a xurreria.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor
Municipal, Sr.Ricard Fina Segura; la Comissió Municipal de
Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Perma
nent, per unanimitat acorda:

Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat
l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'urbanització
i Reglament d'Acticitats molestes, insalubres, nocives i
rilloses del 30 de novembre de 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

per a

estan
local

pe-

32.2.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. Jaume Costart Bonareu en repre
sentació de PIANCA,S.A., com a propietaris de la industria
situada en el carrer Compte Jofre, per instal.lar un dipòsit de
gasoil de 3.000 litres per calefacció.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor

Municipal, Sr.Ricard Fina Segura; la Comissió Municipal de

Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Camissió Perma
nent, per unanimitat acorda:

Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat
l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'urbanització
i Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i
rilloses del 30 de novembre de 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

per a

estan
local

pe-
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Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

31.1.- CONCEDIR al Sr. MARIO MORON CORREA, en relació a la
seva petició de data 15-1-85, n· 102 Registre d'Entrada, lli
cència per a l'obertura de la cantina en l'Estació de Ferro
carril a Set Cases, per complir amb les condicions tècniques i
sanitaries pertinents; i previ el pagament dels drets esta
blerts.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Vist que des de fa temps la façana de la Casa Con
sistorial està en molt mal estat, i cada dia l'arrebossat de la
mateixa cau més tros. S'acorda que la Brigada Municipal d'Obres

repassi tota la façana i parets exteriors de la Casa Consito
rial.

22.1.- CONCEDIR al Sr. JOAQUIM GUITART SOLER, en relació a la
seva petició de data 28-1-85, N· 247 del Registre d'Entrada,
llicència per a la col.locació d'una làpida en el nínxol n 432
de la seva propietat en el Cementiri Municipal, previ el pa

gament dels drets establerts.

23.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el
DE SANITAT l SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
comunicant els resultats de la visita d'inspecció
basteixement d'aigua potable, eliminació d'aigües
evacuació d'escombraries; els quals són correctes.

acorda l'assabentat.

DEPARTAMENT

CATALUNYA,
sobre l'a

residuals i
La Comissió

24.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix l'Escola de

Policia Municipal de Girona, sobre l'organització d'un Seminari
de Reanimació Cardio-Pulmunar bàsica dirigida als policies
municipals. La Comissió acorda l'assabentat.

l sense cap més altre assumpte de que tratar, per ordre del

Sr. Alcalde President es dóna per acabada la sessió essent dos

quarts de dotze de la nit, �e tot el que s'ha tractat s'inclou
dins l'acta que després de llegida i conforme la signen
tots els senyors assistents amb mí, que certi-

fico.Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, a set de Febrer de mil nou-cents vui
tanta-cinc.

A la Casa Consistorial} i sota la presidència del Sr. Al
calde, es reuneix la Comissió Municipal Permanent. amb assis
tència dels senyors que a continuació s'indiquen a l'objecte de
celebrar sessió ordinària de primera convocatòria: d'acord amb
la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO FONT�Sr. CARLES DURAN MALAGRABA.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia,
acords que a continuació s'indiquen:

adoptant-se els

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

36.1.- Aprovar el Pressupost aproximat de 25.000'- Ptes., per
l'organització de la Festa de Carnestoltes, a celebrar el proper
dia 16 de Febrer, amb desfilada de carrosses i ranxo.

35.1.- Vist que alguns dels arbres que varen plantar-se a la

Plaça de les Escoles no han arrelat i altres s'han mort, s'a
corda replantar altre vegada els arbres gue faltin.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- LLICENCIES D'OBRES.
Donada lectura a les diverses proposicions de la Comissió

d'Obres i Urbanisme,i a la vista dels informes obrants en ca

dascun dels expedients l'aprovació dels quals es proposa, per
unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres que es relacionen, als senyors
que es detallen:

11.1.- Al Sr. ROGER FLETY, en relació a la seva petició de
data 11-1-85, n' 76,Registre d'Entrada, per la construcció de
terrasses en els apartaments propietat del sol.licitant a Fane
de Baix, segons projecte tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr.
Alexandre Bonaterra Matas, visat pel Col.legi corresponent amb
el núm. 814/2276 del 11-11-81.

CONDICIONAT: A que haurà de presentar un aval per un import
de 62.000'- Ptes., que assenyalen els Serveis Tècnics per a

garantir les obres d'urbanització.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
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vista dels informes obrants en cadascun dels expedients l'a
provació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as
senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu
nicipals, les Llicències d'obres menors que es relacionen, als
senyors que es detallen:

12.1.- Al Sr. JOSEP SALVAT en representació del Sr. RAMON
COLL, en relació a la seva petició de data 30-1-85, n 286

Registre d'Entrada, per a la col.locació de xemeneia nova, gres
en el terra, els banys nous i repassar guix, en l'apartament
situat al Passeig Marítim.

12.2.- Al Sr. MIQUEL ARGELES XATART en relació a la seva

petició de data 31-1-85, n' 299 del Registre d'Entrada, per a

canviar el terra de la cambra de bany,i les rajoles de les
parets, en la casa nomenada TORRE BLANCA, del ci. Verge del
Carme.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Donada lectura a les sol.licituds
de llicència, i als informes del Tècnic Municipal sobre ca

dascuna d'elles, aquesta Comissió per unanimitat s'acorda:

13.1.- Vista la instància que subscriu el Sr. JOAN SERRADELL

TRESSENTS, registrada en aquestes Dependències Municipals amb
data 11 de desembre del 1.984, n'3299; en la que sol.licita
llicència municipal per la construcció d'un immoble de planta
baixa, pis i àtic} amb un total de deu habitatges} vuit garatges
i dues places aparcament, en la Urbanització Serradell.

RESULTANT que a conseqüència de l'informe emès per l'Ar

quitecte Assessor Municipal, va dirigir-se un escrit al Sr.

Serradell, requerint-lo perquè aportés la documentació detallada
en el mateix, dins d'uns terminis assenyalats, circumstància

imprescindible per a poder atorgar llicència; advertint-li que
de no fer-ho, s'arxivaria l'expedient sense cap més tràmit.

RESULTANT que en data 14 de Gener el Sr. Serradell va pre
sentar un escrit, en el que es queixava de la forma d'expressió
de l'escrit que va rebre, considerant el rigor imperatiu i to

burocràtic excessiu, al.legant que adjunta informe favorable de
la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, Plànol d'ali
neació del carrer, amb rectificació del limit de la propietat de
les parcel.les 11 i 12; còpia de la sol.licitud del Servei
Territorial de Carreteres. Al mateix temps, indica que l'aval

que se li demana és exce�siuJ ja que ha d'ésser del 12 % del
cost total de l'obra a realitzar. Finalment, al.lega que l'e

xigència d'escriptura pública d'unes parcel.les qualificades de
zona verda, és d'impossible compliment per part seva, ja que
encara que el document de cessió de data 17 de Febrer de 1.983
va ésser signat per ell, va fer-ho com apoderat del Sr. Josep
Serradell Escarpanter} propietari únic de tota la urbanització.

ATENENT que l'expressió, la qual ha disgustat al Sr. Se-
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rradell, considerant-la excessivament dura; no és altra que la
transcripció d'una part del contingut de l'art, 71 de la Llei de
Procediment Administratiu, i per tant es creu no pot ésser
considerat com una ofensa i menys com un insult a cap persona,

ATENENT que quan el recurrent al.lega, que l'aval ha d'ésser
del 12 % s'està referint a l'exigència de l'art. 6 de la Llei
9/81 de la Generalitat de Catalunya, i per tant, a l'obligació
que té el promotor de fer les obres d'urbanització per a poderiniciar els treballs. Mentre que el contingut de l'art. 40 del
Reglament de Gestió, diu que podran autoritzar-se edificacions
quan s'asseguri l'execució simultània de l'urbanització, i peraixó, el particular s'ha de comprometre en la petició de lli
cència; acompanyant-la de fiança en una quantia suficient a
l'import de les obres d'urbanització, que correspongui a la
finca.

ATENENT que encara que la "Urbanització Serradell", siguipropietat del Sr. Josep Serradell Escarpanter, resulta que el
manifestant, és fill del promotor, amb poders per formalitzar
escriptura, tal i com es desprén de les clàusules que figuren en
el document de cessió de terrenys.

Per aixó, aquesta Comissió Permanent acorda:

DENEGAR la llicència d'obres sol.licitada pel Sr. JOAN
SERRADELL TRESSENTS, consistent en la construcció d'immoble de
planta baixa, pis i àtic, en la Urbanització Serradell segonsprojecte de l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casadevall, per tal com
el vial, el qual afronta la parcel.la, està sense urbanitzar, no

tinguent en conseqüència el terreny la consideració legal de
solar i no quedant garantitzades les obres d'urbanització si
multània en els termes que assenyalen els articles 39 i següentsdel Reglament de Gestió Urbanística.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del
servei municipal que presenta A.S.C.B., de data 29-1-85, n' 285
del Reqistre d'Entrada. s'acorda donar conformitat a les n's. 45
Constrúccions Comorera'i la n' 46 Tarraco Empresa Constructora,
S.A.; denegar la n 44 per tal com s'ha de realitzar un estudi
de la zona a que fa referència la instal.lació.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

32.1.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. ISIDRE BOSCH GUBERT, com arrendatari
del local situat en el carrer Dins la Vila, n' 1 per la ins
tal.lació d'una activitat destinada a peixateria.

Un cop vistos els informes emeos per l'Arquitecte Assessor
Municipal, Sr. Ricard Fina i Segura; la Comissió Municipal de
Comer9 i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Perma-
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nent, per unanimitat acorda:
Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat

l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'Urbanització
i Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives
rilloses del 30 de novembre de 1.961.

per a

estan

local
i pe-

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA que el compresor situat sobre del lavabo, no hi
ha cap protecció ni aillament, haurà de fer-se una mena de
caseta que ailli aquest aparell de la resta del lavabo.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

20.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix
Territorial de Governació adjuntant un escrit del

Güell) Enginyer Cap de la Brigada de Girona de
General de Prevenció i Extinció d'Incendis per les
observades en la seguretat de la discoteca "CLUB
missió acorda l'assabentat.

el Delegat
Sr. Antoni

la Direcció
deficiències

91". La Co-

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

24.1.- En relació amb l'expedient que es tramita per les

oposicions lliures per a cobrir una plaça d'Auxiliar de Guàrdia
de la Policia Municipal de la plantilla d'aquest Ajuntament i
vistes les instàncies presentades, s'acorda l'admissió dels

següents aspirants:

1.- Sr. ROBERTO GARCIA GARCIA.
2.- Sr. FERNANDO CASTILLO CARRASCO.
3.- Sr. MANUEL AMO MOTERA.

****COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per uunanimitat s'acorda:

27.1.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. JOAQUIM PI PUJOL,
Patró Major de la Confraria de Pescadors del Port, manifestant

que de la Festa del Carme celebrada el Juliol de l'any passat,
dies 14, 15 i 16; hi ha un déficit en les despeses de 104.209'
Ptes .. l per aixó demana una ajuda econòmica per part d'aquest
Ajuntament. Aquesta Comissió acorda, atorgar a la Confraria de

Pescadors. la subvenció de 50.000'- Ptes. per la Festa del

Carme, segons figura en el Pressupost Municipal Ordinari pel fi

esmentat.

29.1.- Vista la reclamació formulada pel Sr. VICENÇ SERRADELL

PACAREU, sobre la liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua expt. n'

433, i l'informe que sobre el particular han emès el Secreta

ri-Interventor i els Serveis Tècnics Municipals.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que,
1er. La superficie tributable que figura en la liquidació de

365 m2., és errònia, per tal com en les obres d'urbanització del

carrer Gardissó, va cedir en concepte de vial una part de la
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superficie del terreny, quedant actualment 266 m2.
20n.- Que per les obres d'urbanització del carrer Gardissó va

haver d'enderrocar-se el mur de tanca de la finca: construïnt-lo
de nou el propietari amb totes les despeses que va comportar a

càrrec d'ell.
RESULTANT que segons informe dels Serveis

la finca en qüestió té actualment 266 m2.j
realitzades en la mateixa com a conseqüència
del carrer, i que varen ésser a càrrec del
deixen a 252.790'- Ptes.

CONSIDERANT que l'apartat 4) de l'article 92 del Reial Decret

3250/76, indica que els valors inicials s'incrementaran per les
Contribucions Especials acreditades durant el periode impositiu.

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. VICENÇ SE

RRADELL PACAREU, en base a la cessió gratuita de terreny,
les despeses per obres d'urbanització del carrer Gardissó.

20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la
nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 6.969'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord
coneixement i efectes,amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant que hagi de presentar-los i

interposar-los.

Tècnics Municipals,
i que les obres
de l'urbanització

propietari, ascen-

i a

pel
pot

pla�
in

per

seu

29.2.- Vista la reclamació formulada per la Sra. MARGUERITE

GIRARD, sobre la liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua, expt. n'

393/84) i l'informe que sobre el particular han emès el Se
cretari-Interventor i els Serveis Tècnics Municipals.

RESULTANT que la recurrent basa la seva reclamació mani
festant que,

1er. El terreny objecte de liquidació té una pendent molt

pronunciada.
20n. Que varen pagar-se Contribucions Especials en concepte

de pavimentació i enllumenat públic.
RESULTANT que de l'informe emès pels Serveis Tècnics es

desprèn que el desnivell del terrenyen qüestió és molt im

portant; i que les Contribucions Especials del mateix ascen

deixen a 13.890'- Ptes.
CONSIDERANT que l'art. 511 de la Llei de Règim Local i art.

92.2 del Reial Decret 3250/76 assenyalen que podrà augmentar-se
o disminuir-se fins un 20 % el valor dels index aprovats.

CONSIDERANT que l'apartat 4) de l'article 92 del Reial Decret
3250/76 indica que els valors inicials s'incrementaran per
Contribucions Especials acreditades durant el període impositiu.

Aquesta Comissió, per unanimitat acorda:

1er. ESTIMAR la reclamació que formula la Sra. MARGUERITE

GIRARD, en base a la pendent del terreny, i a les Contribucions

Especials pagades pel mateix.
20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i gue
ascendeix a 18.294'- Ptes.

3er.- Notificar a l'interessat el present
coneixement i efectes,amb indicació dels recursos

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

acord pel seu

que pot in

pla� per a

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.
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Alcalde President, Ordenador de Pagaments, previ l'informe gue
sobre la mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda,
d'acord amb el que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de
333.001'- Ptes.

I sense cap més altre assumpte de que tratar, per ordre del
Sr. Alcalde és dóna per acabada la sessió essent tres quarts de
dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta

que després de llegida i trobada conforme la signen tots els
senyors assistents amb mí, el S retari, que certifico. Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, a catorze de Febrer del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
President En JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió

Mu�icipal Permanent, amb assistència dels senyors que a con

tinuació s'indiquen a l'objecte de celebrar sessió ordinària de

primera convocatòria, d'acord amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO FONT, Sr. CARLES DURAN MALAGRABA.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.
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Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aiqua del
servei municipal que presenta A.S.C.B., de data 12-2-85, N' 423
del Registre d'Entrada, s'acorda DENEGAR la petició n 47

corresponent al Sr. JOAN BAUS AYATS, per tal com no té concedit
el permís d'obres en l'urbanització ón es vol instal,lar el

comptador.

15.1.- Vist l'escrit que presenta el Sr. Pedro SANCHEZ ZARZA,
de data 13-2-85, N' 433 del Registre d'Entrada, interessant una

plaça de la Plantilla del Personal de la Brigada d'Obres d'a

quest Ajuntament. La Comissió acorda l'assabentat, així com

manifestar al Sr. SANCHEZ ZARZA que quan es convoqui una plaça
s'anunciarà oportunament pels mitjans acostumats.

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

31.1.- Vista la petició de la Sra. Ernestina Salvà Baró de

data 14-2-85, n' 452, del Registre d'Entrada, en la que demana

llicència per a instal.lar una parada de fruites i verdures en

el supermercat situat en l'Avd. Pau Casals, aquesta Comissió

acorda, manifestar a la Sra, Salvà que fins que no estigui
l'obertura legalitzada no pot concedir-se cap mena d'instal

lació.

30.1.- Amb motiu del començament de la Volta Ciclista a

Catalunya 1.985, i preveient-se moltes despeses s'acorda comprar
un cotxe model FORD BALEAR, i sortejar-lo els dies de la Volta.

L'import del cotxe que es vol adquirir és de 573.000'- +

137.520'-.



la Santa
de TA-

I

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- A conseqüència dels treballs que realitza el Sr. JOSEP
CLAVAGUERA i CANET, sobre la història de Llançà) encarregats per
aquest Ajuntament; se li ha fet entrega d'uns documents de
l'arxiu municipal per la seva consulta, amb el condicionant que
ha de retornar-los una vegada acabat el treball. Els documents

entregats son els que a continuació s'indiquen:
- 1.- Actes i "Apochas" diversos anys de la Vila de Llançà,

n
'

3.
- 2.- "Apochas" i Lluicions de diversos anys de la Vila de

Llançà, n
'

1.
- 3.- Ordenes Impresos del 1.777 fins el 1.799 ambdos in-

closos.
- 4.- Id.
- 5.- Id.
- 6.- Reales
- 7.- Reales
- 8.- Reales
- 9.- LLibres

1.848.
-10.- Quatro Quaresmas Continuas Predicadas en

Iglesia Metropolitana de la siempre Fidelisima Ciudad

RRAGONA.

Id. de diversos anys, del 1.716

Id. del 1.734 fins el 1.775.
Cedulas del 1.782 fins el 1.786.
Cedulas del 1.720 fins el 1.800.
Cedulas del 1.748 fins el 1.716.

d'Ordres de Sanitat del 1.720 fins

al 1.800.

el 1.828-

23.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix la Junta de
Govern del Col.leqi Oficial de Farmacèutics de la Provincia de
Girona de data 6-2-85 n' 445 del Registre d'Entrada, comunicant

l'acord adoptat per la mateixa el 29-1-85; sobre els horaris i

torns de dispensació al públic de les Farmàcies de Llançà, per
la propera temporada d'estiu, que comprén del 1er. de juny al 30

de setembre. La Comissió acorda l'assabentat.

20.2.- Vist l'escrit que presenta el Sr. Marcel Vila Roig} de

data 11-2-85, n'407 del Registre d'Entrada, sol.licitant que per
aquest Ajuntament se li vengui una de les portes que van can

viar-se dins l'arxiu municipal, per un preu de 5.000'- Ptes.

Aquesta Comissió acorda, accedir a la venda de la porta sol

licitada pel Sr. Vila, al preu de 5.000 Ptes. tal i com ell va

oferir.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.2.- Examinat el Plec de Càrrecs que presenta la Sra.

Teresa Garcia Pla, sobre les liquidacions de Plus Vàlua co

rresponents a la n' 1 i fins la 10 de l'exercici de 1.985, la

Comissió acorda donar conformitat a les mateixes per un import
total de 240.151'- Ptes.

26.1.- Examinats el Plecs de Càrrecs que presenta el Sr.

Marcel Vila Roig, sobre l'ocupació de via pública corresponents
als n·s. 6 i 7 del 1.985, per un import de 6.549'- i 14.799'

Ptes. respectivament, s'acorda donar conformitat als mateixos

tal i com han estat presentats.
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27.1.� Vista la proposta de despeses
Alcalde President, Ordenador de paqaments,
la mateixa emès oer la Comissió Municipal
formitat amb el que assenyala l'drt. 707 de

Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la
442.380'- Ptes.

que formula el Sr.

previ l'informe sobre

d'Hisenda, de con

la LJei òe Rèqim
per un import de

..... -

10.3.- En relació amb l'expedient tramitat per
de les obres de construcció de 56 nínxols en el

nicipal) el passat dia 8 de Febrer va procedir-se
de pliques per ordre de presentaciój examinades i

mateixes, per unanimitat s'acor.da:
Adiudicar directament les obres al contractista Sr. JOAQUIM

GON2AiE2 CARRILLO. pel preu de SET-CENTES TRENTA-CINC MIL

PESSETES (735.000;- Ptes.) per tal com es considera l'oferta

més vent�ti0sa amb subiecció estricta al Plec de Condicions.

Facultar al Sr. Alcalde President, per a que en nom i re

poresentació d'aauest Al·untament. siqni eJ corresponent con-

J 4239'
, -

l'adjudicació
Cementiri Mu

a l'obertura
estudiades les

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Es dóna compte de l'escrit que diriqeix el Sr. Vicens
com a delegat provincial de Girona del CERTAMEN PUBILLA DE

CATALUNYA: comunicant que el proper dia 3 de març, es celebrarà
al Monestir de Poblet la II TROBADA DE PUBILLES. demanant aue es

comuniqui a les pubilles de Llançà. La Comissió acorda 'l'as
sabentat així com traslladar l'escrit a totes les noies que
hagin estat pubilles de la nostra Vila.

35.2.- En relació a l'escrit que diriaeix la Comissió PRO
HOMENATGE AL GRAL. MORAGUES, manifestant la intenció de per
petuar la seva memòria erigint un monument a Barcelona; aquesta
Comissió acorda aportar una ajuda de 5.000'- Ptes.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- En relació a la petició del Sr. MIQUEL JUANOLA CRUZ,
d� data 1.1-2-85, n'409 del Registre d'Entrada: demanant informes
sobre si en l'Avd, Pau Casals pot instal.lar una activitat de

Bar-Restaurant; i vist l'informe del Tècnic Municioal, aquesta
Comissió acorda:

Manifestar al Sr. JUANOLA que la zona és "Eixample sub-urbà",
admetent-se en la mateixa l'ús comerci�l� recreatiu i ús in

dustrial en cateqoria 1': situacions 1c, 1b, 2a, 2b, 2c, 3 i 4�
c a t e qo r

í

a 2', situacions z a , 2b, z c , 3 i 4b; i la indústria de

tercer.a cateqoria en situacions 2c, 3 i 4b.

10.2.- vtst l'escrit que diriqetx el Sr. FRANCISCO MATAMOROS

RANGEL. de data 7-2-85. n' 365 Reqistre d'Entrada, sol.licitant

la devoluciÓ d'un aval' en concepté de ftança per l'Urbanització
del Sector La Bateria-Colomer "B", per tal com la mateixa està

acabada. Aquesta Comissió per unanimitat acorda tornar al Sr.

MATAMOROS, l'aval bancari de "La Caixa", per un import de

48.273'- Ptes.
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tracte.

**** LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i
dels informes obrants en cadascun dels expedients,
dels quals es proposa, per unanjmitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as
senyalen: i mitian�ant el pagament dels drets corresponents
seqons liquidació practicada) i la dequda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

les diverses
a la vista

l'aprovació

11..1..- Al Sr. NARCIS DE PALOL FERRES en relació a la seva

petició de data 29-1-85, n' 269 Registre d'Entrada: Der a la
construcció de 4 habitatges destinats a apartaments amb garatges
i piscina comunitària, representant la primera fase de les dues
que fiquren en el projecte presentat i subscrit pels Arquitectes
Srs. Bossacoma: Fornells i Redondo, visat pel Col,legi co

rresponent amb el n' 844.3581 del 23-1-85; en la Urbanització

Puig de la Bellacasa.

La present llicència correspont a la l'
bloc B.

fase del projecte,

11.2.- ,Al Sr, MARTI SERRA DAUNIS. en relació a la seva pe
tició de data 12-11-84) n' 3077 Registre d'Entrada, per a la
construcció d'edifici de 10 habitatqes i 8 qaratges en la Ur
banització Puig de la Bellacasa, segons proiecte tècnic subscrit

per l'Arquitecte Sr. Jordi Masqrau Boschmonar, visat pel
Col.legi corresponent amb el n' 844/3013 de data 10-11-84.

11.3.- Al Sr. JAIME COMPTE en representació de ROSILLO DE
VELOPMENT ESPAAA, S.A.: en relació a la seva petició de dRta
17-1-85 n' 127 del Reqistre d'Entrada] per a la construcció
d'edifici amb deu apartaments, situat en el e/. Barcelona de la
Urb. Sant Carles, parcel.les n's. 1, 3; i 5) segons projecte
tècnic subscrit pels Arquitectes Srs. Bergnes de las Casas, i
Cavaller. visat Del Col.leqi corresponent amb el n' 85400123 del

16-1-85.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di

verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la

vista dels informes obrants en cadascun d0ls expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitian�ant el pagament dels drets co�responents
seqons liquidació practicada, i la deguda observan9a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals: les Llicències d'obres menors que es relacionen, als

senyors que es detallen:

12.1.- Al Sr.' ANTONI COMORERA en reDresentaci6 del Sr. JOSEP

PORTELL. en relació a la seva petició de data 25-1-85, n 227

Reqistr� d'Entrada, per anivellar el solar i construcció de

Piscina en el mateix. situat en l'Avd. de 1'11 de Setembret
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segons plànol de l'Arquitecte Sr. Pere Picola.

12,2.- Al Sr, LUIS ANTONIO GONZALO HERNANDEZ en representació
de DISCOSA, en relació a la seva petició de data 11-2-85, n' 406
del Registre d'Entrada, per a realitzar obres de reforma en la
cuina i el terra de la casa situada en el carrer de Sant Vicenç
n 10.

12.3,- Al Sr. PERE GONZALEZ en representació de la Comunitat
de Propietaris Mediterrà 2, en relació a la seva petició del
5-2-85 n' 347 Registre d'Entrada, per a col.locar 100'75 m2. de
toves per pavimentació parcial del jardí de l'Edifici Mediterrà
2, de la Urbanització Sant Carles.

12.4.- Al Sr. LAUREA SERRA CISNEROS en relació a la seva

petició de data 4-2-85, n 329 del Registre d'Entrada, per
treure mosaic vell del passadís i col.locar terrazo, repassar
sòcol i diversos repassos més, en l'Hostal Miramar del Passeig
Marítim.

13,1.- DENEGAR la petició que formula el Sr. MANUEL RO
DRIGUEZ CARMONA, de data 8-2-85, n' 385 del Registre d'Entrada,
en la que sol.licitava llicència per a realitzar una

de terres en la Urbanització Puig de la Bellacasa, per
no s'especifica l'obra que es pretén realitzar, ni
s'indica el tècnic que dirigirà l'excavació.

excavació
tal com

tampoc

12.5.- Al Sr, JOAN TORRES OLIVA en relació a la seva petició
de data 8-2-85, n'379 del Registre d'Entrada, per posar pedra en

el jardí i fer parets en el mateix, propietat del Sr. Roland

Bouyssi i situat en el carrer Arnau de Vilanova.
CONDICIONAT: A que només pot tractar-se d'obres d'ajardi

nament.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Donada lectura
sol.licituds de llicència, i als informes del
emesos en cadascuna d'elles, aquesta Comissió
acorda:

a les
Tècnic

per

diverses

Municipal
unanimitat

13.2.- DENEGAR la petició que formula el Sr. ROGER FOURNOLS,
de data 6-2-85, n'354 Registre d'Entrada, en la que sol.licita
llicència per a construïr un magatzem, per tal com ha de pre
sentar-se un projecte tècnic visat i que compleixi ordenances.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent tres quarts de
dotze de la nit, de tot el que s'ha ractat s'inclou dins l'acta

que despr.és de llegida i trobada co orme la signen tots els

senyors assistents amb mi, el Secre que certifico. Dóno fe,
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A la Vila de Llançà) a vint-i-un de Febrer del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb l'assistència dels senyors que a continuació
s'indiquen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocàtoria de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a un quart de dotze de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua del
servei municipal que presenta A.S.C.B., de data 19-2-85, n 495
del Registre d'Entrada, s'acorda DENEGAR la petició n 48

corresponent a SIERRA CROS, S.A., per tal com no hi ha cap
llicència d'obres a nom d'aquesta Empresa. Donar conformitat a

les peticions n·s. 49 de JOSE DURAN REINA; n 50 de COMUNITAT
PROPIETARIS EDIFICI CANIGOji n' 51 de JOSE BURGUEÑO.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació per unanimitat s'acorda:

21.1.- Degut als problemes que es plantegen amb els pescadors
per repassar els arts a la via pública, per unanimitat s'acorda
manifestar als pescadors que durant l'hivern podran fer ús de

l'aparcament del Port i a l'estiu el carrer Canigó, al costat
del Cementiri Municipal.

20.1.- Finalitzat el plaç d'exposició pública de la RECTI
FICACIO DEL CENS ELECTORAL DE 31 de març del 1.984, s'han

presentat sis reclamacions, les quals s'estimen per,
1.- JOAQUIM FIGA IMBERT.- La titulació figurava Form.Prof. i

posseix Titol Graduat Mig, A.T.S.

2.- MARINA CALSINA PUJOL.- Per error en el nom. Figurava com

a

MARIA CALSINA PUJOL.
3.- TERESA PLA SAGARRA.- Per tal com està censada a Bar-

celona) i
te la categoria de transeunt en

a�uest
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4.- FRANCESC GARCIA JAREAO.- Per tal com està censat a

BarcelonaJ
té la categoria de transeunt en

aquest
Municipi.

5.- JOSEFA BOSCH BUXEDA.- Per canvi de domicili.
6.- SALVADOR ITER GRAU.- Per canvi de domicili.

20.2.- CONCEDIR al Sr. JOSEP M. SOTERAS DOMENECH en repre
sentació de PORT SALANCA, en relació a la seva petició de data
12-2-85 n 413 del Registre d'Entrada, llicència per la
construcció de dos guals en la finca situada en l'Avd, Pau
Casals, segons s'assenyala en el plànol que s'adjunta.

CONDICIONAT: A que la vorada haurà d'ésser bisell, sense
rebaix de voravia, i d'acord amb el model que assenyalaran els
Serveis Tècnics Municipals.

20.3.- CONCEDIR al Sr. EUGENI CERVERA FABREGAJ en relació a
la seva petició de data 15-2-85 n' 466 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús de placa de gual destinada a
l'entrada de garatge, situat en el carrer Ametllers, d'una
amplada de quatre metres, previ el pagament dels drets co

rresponents.
La present llicència és concedeix sense perjudici a tercers,

i sempre que no es variin les característiques del gual.

20.4.- CONCEDIR al Sr. ANTONI GODOY en representació de la
Comunitat de Propietaris de Garatges del c/o Gardissó n' 51, en

relació a la seva petició de data 16-2-85, n' 491 del Registre
d'Entrada, llicència per la col.locació i ús de placa de gual,
destinada a l'entrada dels garatges, situats al carrer Gardiss6,
previ el pagament dels drets corresponents.

La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers,
i sempre que no es variin les característiques del gual,

20.5.- Vist l'escrit que presenta el Sr. PERE ESTARRIOL

BRAMON, de data 14-2-85, n' 479 del Registre d'Entrada, mani
festant que ha comprat el servei públic regular de viatgers per
Ctra. entre LLANÇA i EL PORT DE LA SELVA, i detalla els tra

jectes i h6raris que realitza diariament, Sol,licita, al mateix

temps, poder fer els serveis entrant al Port de Llan�à per la
Urbanització de Sant Carles.

Aquesta Comissió, per unanimitat acorda:
AUTORITZAR al Sr. Pere Estarriol per realitzar diariament el

recorregut que assenyala, en el que és de competència municipal.
Al mateix temps, manifestar-li que el lloc de la parada se li

assenyalarà pels Serveis Tècnics Municipals.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:.

l'Ajuntament de
de material per
les mateixes a

25.1.- Examinades les factures que tramet

Portbou, en relació a les despeses d'adquisició
la caseta del Repetidor de TV3, ascendint
30.465'- Ptes.

��q�esta Comissió acorda, abonar a l'Ajuntament de Portbou la

qu�Nefa\4 de 7.616'- Ptes. corresponent a la quarta part de les



despeses, repartides entre els quatre Municipis
ficien de l'esmentat repetidor de TV3.
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e es bene-

25.2.- En relació a l'escrit que presenta el Sr FRANCISCO
PEREZ OLMO de data 5-2-85, n' 399 del Registr.e d'Entrada, in
teressant l'anul.lació de l'arbitri corresponent a l'Impost de
vehicles any 1.985, per tal com li ha es�at robada la docu
mentació del seu vehicle B-548.039, i l'ha enretirar de la
circulació. Aquesta Comissió acorda:

Manifesta� al Sr. Perez que ha de cursar la baixa a tr�fic, i

aquesta a l'Ajuntament perque la mateixa tingui validez.

26.1.- Examinats els Plec de Càrrecs que presenta el Sr.
Marcel Vila Roig, sobre Ocupació de vía pública corresponent a

la o' 8, s'acorda donar conformitat al mateix per un import de
7.470'- Ptes.

27.1.- Vista la proposta de despeses
Alclade President, Ordenador de Pagaments,
la mateixa ha emès la Comissió Municipal
for.mitat amb el que assenyala l'art. 707 de

Local} per unanimitat s'acorda aprovar-la
587.989'- Ptes.

que formula el Sr.

previ l'informe sobre

d'Hisenda, de con

la Llei de Règim
per un import de

26.2.- Examinat el Plec de Càrrec que presenta la Sra. Teresa

Garcia Pla; n' 2/85, corresponent a les liquidacions de Plus

Vàlua nOs. 11 al 42 del 1.985, per unanimitat, s'acorda donar

conformitat al mateix per un import de 2.037.545'- Ptes.

J

25.3.- En relació amb l'expedient de Contribucions Especials
per l� 'urbanització dels carrers La Selva i Ebre, i atenent que
les obres ja estan practicament acabades} procedeix al cobrament

de la resta de les quotes encara pendents.
Per unanimitat s'acorda:
Elevar a definitives les quotes provisionals aprovades en

virtud de l'acord de l'Ajuntament Ple de data 6 de Febrer del

1.984, notificant als contribuents el pagament de la segona part
de les quotes.

29.1.- Vist l'escrit que presenta el Sr. SANTOS MORAN en

representació de la Societat COIMBA, S.A., sobre la resolució

d'aquest Ajuritament en rela6i6 a- la liquidació de l'arbitri de

Plus Vàlua n" 465/1984; i l'informe que sobre el particular han

emès el-Secretari-Interventor i la Comissió d'Hisenda.
'

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani-

festant:

Que accepta ingressar la liquidació practicada sempre que es

tingui en compte les Contribucions Especials pagades, així com

les millores o aportacions que haguès realitzat per obres HA-

BITRADING, S.A.
ATENENT que) consultats els antecedents obrants en aquestes

Dependències Municipals, 9PIMBA, S.A.} ha pagat en concepte de

Contribucions Especials de la finca objecte de la present li

quidació, la quantitat_de 428.028'- Ptes., (quantitat, la qual
ja s'havia tingut en compte, en la liquidació notificada).

ATENENT que les millores portades a terme) amb càrrec a

l'aval dipositat per HABITRADING, S.A., corrèsponen a la part

proporcional del terreny propietat de COIMBA) S.A. la quantitat
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de 881.976'- Ptes.
CONSIDERANT que l'art. 92.4 del Reial Decret 250/76 del 30

de desembre, determina que el valor inicial del terreny:s'incrementarà amb el valor de les millores permanents rea
litzades en el terreny, així com les Contribucions Especials que
s'haguessin acreditat; per unanimitat s'acorda:

1er.- ESTIMAR la reclamació presentada pel Sr. SANTOS MORAN
en representació de COIMBA, S.A., tenint en compte l�s quotes
d'urbanització pagades i les millores realitzades a càrrec
d'HABITRADING, S.A.

20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la
nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 895.968'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord pel seu
coneixement i efectes,amb indicació dels recursos que pot in
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i pla� per a

interposar-los.

29.2.- Vista la reclamació que presenten els Srs. JOAN AURICH
OLIVA i JAUME REIXACH VILARRASA, en representació del BANC
HISPANO AMERICANO, sobre la liquidació de l'arbitri de Plus
Vàlua n' 465/84, i els informes emesos pel Secretari-Interventor
i la Comissió d'Hisenda.

RESULTANT que els recurents basen la seva reclamació al
legant de que el Banc Hispano Americano, no ha gaudit mai de la
propietat de la finca objecte de la liquidació, per aixó no pot
considerar-se al mateix com a transmissor de la finca.

CONSIDERANT que de la documentació aportada així com els
antecedents obrants en aquestes Dependències Municipals, el Banc
Hispano Americano sols va ésser acreedor hipotecàri mentre que
el transmissor de l'immoble va ésser HABITRADING} S.A., i

l'adquirent COIMBA, S.A.
Per unanimitat, aquesta Comissió acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pels Srs. AURICH i

REIXACH en representació de BANC HISPANO AMERICANO, anúl.lant la

liquidació practicada al seu càrrec amb el n' 465/84, per tal
com ha quedat demostrat que no li correspon.

20n.- NOTIFICAR als interessats del present acord pel seu

coneixement i efectes.

29.3.- Vista la reclamació que formula el Sr.

PUIG, sobre les liquidacións de Plus Vàlua n's. 479

1.984, i l'informe que sobre el particular han emès
tari-Interventor i la Comissió d'Hisenda.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que les liquidacions corresponent a dues finques si

tuades a Tarrols, paratge el qual no té cap mena de via de

comunicació, i només poden destinar-se a pasturatges.
RESULTANT que s'ha comprovat que el Sr. MARTI NEGRE presenta

certificat de la Cambra Agrària, en el que es fa constar la seva

condició d'agricultor i que fa servir les finques en qüestió com

a pasturatge.
CONSIDERANT que l'apartat 2) de l'art. 87 del R.D. 3250/76

assenyala que no estarà subjecte a l'impost de Plus Vàlua
l'increment que experimenti el valor dels terrenys destinats a

explotacions agricoles.
Per unanimitat s'acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. MARTI NEGRE,

MARTI NEGRE
i 480 del
el Secre-
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anul.lant les liquidacions n·s. 479 i per haver-se
comprovat que el recurrent, té 1a condició d'aqricul or.

2on.- NOTIFICAR a l'int._exessat ·el p r e s e n t a c
é

r d pel s e u
coneixement i efectes.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- De les converses mantingudes amb el CLUB NAUTIC
LLANÇA, es té coneixement de que el Projecte del PORT NAUTIC
PESQUER, està en fase de tramitació molt avançada, preveient-se
lá seva aprovació definitiva en un breu plaç, considerant que la
construcció del port condiciona la infraestructura del seu
entorn com son accessos i serveis principalment; i estimant-se
necessàri la sol.lució dels esmentats problemes, la qual
complementarà les obres de construcció del port, aquesta Co
missió acorda:

Dirigir-se a la Direcció General de Ports i Costes de Ca
talunya, demanant la redacció del Pla Especial del Port de
Llançà que complementi el Projecte del Port Nàutic-pesquer i a
més a més la qualificació del Sector.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde President es dóna per acabada la sessió essent les
dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta
que després de llegida i trobada conforme la signen tots els
senyors assistents amb mi, el Secretari, que certifico. Dóno fe.
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Oberta la sessió a dos quarts de deu
lectura de l'acta de la sessió anterior}

de la nit, es dóna
la qual queda aprovada.

A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de Febrer de mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
EN JOSEP M. SALVATELLA i SU�ER; es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb assistència dels senyors que s'indiquen, a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

)

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. JOAQUIM FALCO i FONT, Sr.
CARLES DURAN i MALAGRABA.

Excusa la seva assistència el Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- El Sr. President de la Comissió dóna compte de
l'assistència de Llançà) a la propera Fira de RODATOUR, a ce

lebrar a Barcelona els dies del 17 al 21 d'abril d'enguany, amb
stand propi. La Comissió acorda l'assabentat.

32.1.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. VICENTE MARTINEZ BAS, com a pro
pietari de l'edifici situat en el carrer Ametllers, n' 1, per
la instal.lació d'un tanc de gasoil per a calefacció de l'es

tatge.
Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor

Municipal, Sr. Ricard Fina i Segura; la Comissió Municipal de

Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Perma

nent, per unanimitat acorda:
Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat

l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'Urbanització
i Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i
rilloses del 30 de novembre de 1.961.

per a

estan
local

pe-

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent

és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial

d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

32.2.- A continuació el Secretari, llegí
llicència formulada pel Sr. ANTONIO BERGNES

la
DE

sol.licitud
LAS CASAS
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representació de PORT SALANCA, S.A.] com a propieta is del local
situat en l'edifici de l'Avd. Pau Casals, s/n., per instal.lar
una activitat destinada a supermercat.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor
Municipal, Sr. Ricard Fina i Segura; la Comissió Municipal de
Comer� i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació, aquesta Comissió Perma
nent, per unanimitat acorda:

Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat per a
l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren estan
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'urbanització local
i Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i pe
rilloses del 30 de novembre del 1.961.

Per tot el que ha estat exposat) aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

Així mateix, s'acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

32.3.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada per la Sra. TEODORA CABELLO GALVEZ, com a

propietaria del local situat en el carrer Gardissó cantonada
carrer Bernat Metge) per la instal.laciÓ d'una activitat des
tinada a Cafeteria Restaurant.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor
Municipal Sr. Ricard Fina i Segura; la Comissió Municipal de

Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi han hagut reclamacions, aquesta Comissió Permanent
per unanimitat acorda:

Emetre informe en el sentit que l'emplaçament proposat
l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren
d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla d'Urbanització
i Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i
rilloses del 30 de novembre del 1,961.

per a

estan

local

pe-

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA a que haurà de donar compliment a les mesures

correctores que figuren en el projecte presentat.
Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial

d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.-

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Es dóna lectura de l'acta d'obertura de propostes
presentades per la contractació d'una assegurança de Respon
sabilitat Civil per aquest Ajuntament, de conformitat amb
l'acord adoptat per aquesta Comissió Permanent el passat 20 de
desembre del 1.984.

l al mateix temps s'informa que totes les propostes pre
sentades han estat trameses a un tècnic en assegurances a fi de

que valori cadascuna d'elles.
La Comissió acorda l'assabentat.

20.2.- En relació als escrits de data 13-2-85 N'
26-2-85 N' 604 del Registre d'Entrada respectivament

447, i

dirigits
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26.3.- Examinat el Plec de Càrrecs que presenta
TERESA GARCIA PLA sobre les Plus Vàlues expedients n's.
del 1.985, corresponent al n' 3/85 i que ascendeix a

Ptes., s'acorda donar conformitat al mateix per l'import
ha estat presentat.

la Sra.
43 al 59

320.265
en que

pels Srs. Joan Noguera i M' Teresa Calvet, a la
col.locació d'uns rètols indicadors del seu establiment

d'hosteleria, aquesta Comissió acorda: Manifestar als Srs.
NOGUERA - CALVET, que està en tràmit l'ordenació de les vies
urbanes així com l'homologació dels diferents rètols informatius
de la Vila, per aixó aquesta Comissió no pot autoritzar cap mena

de indicador fins que no s'hagi aprovat l'esmentada ordenació.

24.1.-ATORGAR una gratificació a la Sra. MARIA PI SOLER, de
25.000'- Ptes. en compensació als treballs extraordinàris
realitzats entre el mes de Gener i mig Febrer.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.1.- Examinats els Plecs de
MARCEL VILA ROIG, sobre OCUPACIO
n's 6/85 i 9/85 que ascendeixen

respectivament, s'acorda donar

l'import assenyalat.

Càrrecs que presenta el
VIA PUBLICA corresponents
a 7.270 Ptes. i 7.172
conformitat als mateixos

Sr.
als

Pts.

per

26.2.- Examinat el Plec de Càrrecs que presenta el Sr. MARCEL
VILA ROIG sobre LLICENCIES D'OBRES corresponent al n' 7/85 i que
ascendeix a 479.662 Ptes., s'acorda donar conformitat al mateix

per l'import en que ha estat presentat.

27,1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local] per
unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de 348.644'- Ptes.

29.1.- Vista la reclamació que presenta el Sr. RAMON AMADOR

VA2QUE2 en data 28-2-85 n' 659 Registre d'Entrada, sobre la

liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua, expt. n 15/85, i
l'informe que sobre el particular han emès el Secretari-In
terventor i la Comissió d'Hisenda.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que en la liquidació presentada hi ha un error en la

superficie del terreny objecte de transmissió.
RESULTANT que segons fotocòpia de l'escriptura presentada

s'ha comprovat que efectivament la superficie transmesa al Sr.

Amador és de 147'50 m2. enlloc dels 156 m2. calculats prime
rament.

Per unanimitat s'acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. RAMON AMADOR

VA2QUE2 en relació a la superficie de terreny transmesa.

20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 12.567'- Ptes.

3er.- Notificar a l'interessat el present acord pel seu
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29.2.- En relació amb l'acord de la Comissió Municipal
Permanent del dia 25-10-84, en el que es donava resolució a la
reclamació del Sr. PERE DEUSEDAS BURGELL, sobre les liquidacions
de Plus Vàlua n·s. 411, 412 i 413 del 1.984.

Per l'interessat s'han formulat determinades al.legacions en

les que es demostra l'existència d'errors per una banda i
omissions de determinades circumstàncies per l'altra.

Estudiada novament la liquidació inicial, així com la li

quidació que es declarava definitiva, per unanimitat s'acorda:
1er.- Prendre com a cost de les obres d'urbanització les que

figuren com anexa al Projecte presentat a la Comissió Provincial
d'Urbanisme per un import de 2.999.919'- Ptes.

20n.- Considerar també com a cost d'urbanització els hono
raris tècnics de l'Arquitecte i l'Aparellador.

3er.- Assumir el 50% del cost total de les obres de connexió
del pou de registre, tota vegada que al produïr-se un despla
çament de la xarxa ha motivat unes majors despeses a càrrec del
Sr. Deusedes.

4rt.- Ratificar tots els altres aspectes que varen tenir-se
en compte, en l'acord esmentat del 25-10-84, en el que va re

sol-dre' s 1 a rec 1 amació formul ada an teriormen t .

5è.- Assenyalar com a quotes definitives les resultants de
les noves liquidacions practicades amb els criteris abans ex

posats i que ascendeixen a 157.718'- Ptes. la n 411/84j
103.988'- Ptes. la n' 412/84; i a 132.189'- Ptes. la n 413/84.

6è.- Notificar a l'interessat el present acord pel seu co

neixement i efectes, amb indicació dels recursos que pot in

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i plaç per
interposar-los.

coneixement i efectes amb indicació dels recursos

terposar¡ órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

que pot in

plaç per a

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Es dóna compte de la subvenció de 50.000'- Ptes.)
atorgada per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Esports,
per les diverses activitats de caire esportiu realitzades durant

el passat any de 1.984. La Comissió acorda l'assabentat.

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Es dóna compte de la suspensió de llicència decretada

pel Sr. Alcalde, al contractista Sr. Vila Laboria, i al promotor
Sr. Miquel Simon Olivet en el carrer Ametllers de La Bateria, ja
que es realitzaven obres sense la corresponent llicència mu

nicipal. La Comissió acorda l'assabentat.

LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les diverses propo
sicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la vista dels

informes obrants en cadascun dels expedients, l'aprovació dels
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11.2.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació de BURLOTIERE,
S.A.} en relació a la seva petició de data 2-1-85 N' 13 del

Registre d'Entrada, per la construcció d'immoble de planta baixa
i pis destinat a habitatges) i planta enterrada destinada a

garatges, en la parcel.la 36 de la Urbanització Serradell,
segons projecte subscrit per l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casa-

,devall, visat pel Col.legi corresponent amb el n' 844.3638 del
31-12-84.

CONDICIONAT: A que haurà d'instal.lar una boca reglamentària
contra incendis, d'acord amb les normes que el Serveis d'Ex
tinció d'Incendis i Salvaments de Catalunya varen dictar.

quals es proposa, per unanimitat s'acorda:
CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagáment dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'Obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

11.1.- Al Sr. JULIAN GARCIA en representació del Sr. ALOIS
BECKER, en relació a la seva petició de data 21-1-85 N' 179 del
Registre d'Entrada, per la construcció d'un habitatge unifa
miliar en el carrer Guillem de Berguedà de Grifeù, segons
projecte tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr. Carles Victoria,
visat pel Col.legi corresponent amb el n' 844/3522 del 28-12-84.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. PERE VILA VILAHUR en representació del Sr.

SANTIAGO RUANA GONZALEZ, en relació a la seva petició de data

19-2-85, n' 504 del Registre d'Entrada, per un canvi de situació

dels aparcaments i locals comercials dins l'Edifici situat en el

carrer Empordà n's. 5-7.

12.2.- Al Sr. JOSEP CASALS GRATACOS representat pel Sr. PERE

MARANGES JUANOLA, en relació a la seva petició de data 18-2-85

N' 503 del Registre d'Entrada, per renovació de rajoles, ar

maris,i arreglar el terra de la cuina i les parets del rentador
amb rajoles, en l'habitatge situat a la Urbanització Pol de

Grifeu.

12.3.- Al Sr. ALBERT AGUILA DUCET en representació de RE

SIDENCIA LLANÇA, propietat del Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya, en relació a la seva petició de data

12-2-85 N' 481 del Reqistre d'Entrada, per la construcció de la

Sala de calderes per �igua calenta i calefacció en la Residència

de Llançà, carrer Rafael Estela, 18; corresponent la mateixa a
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**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

la continuació de la llicència d'obres n

15-11-84.
173/84 atorgada el

12.4.- Al Sr. JOSEP VILA LABORIA en representació del Sr.
SILVERI RIERA NEGRE,en relació a la seva petició de data 12-2-85
N' 411 del Registre d'Entrada, per l'excavació de terres, pous
de cimentació amb farciment de formigó, segons plànol que
s'adjunta de l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casadevall.

12.5.- Al Sr. JOSEP ESCARPANTER LLORCA en representació
Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL, en relació a la seva petició
data 14-2-85, n' 451 Registre d'Entrada, per a tancar l'hort
la seva propietat situat en el carrer Palandriu.

Els Serveis Tècnics donaran la linea del carrer,

del
de
de

12.6.- A la Sra, SOLEDAD GIL MARTIN en relació a la

petició de data 19-2-85, n' 505 del Registre d'�ntradaJ
realitzar obres interiors en la planta baixa de l'edifici
l'Avd. Mestral, segons plànol de l'Arquitecte Sr. Josep
Casadevall.

L'efectivitat de la present llicència queda condicionada a la
llicència d'obertura de l'establiment, previ tràmit de l'ex

pedient d'activitats molestes, insalobres, nocives i perilloses.

seva

per
de

Ros

15.1.- Encarregar un projecte de jardineria al Sr. PASCUA,
per la Zona verda "Bonatti".

17.1.- Dirigir-se a la Companyia Hidroelètrica de l'Emporadà,
S,A., demanant treguin els pals d'electricitat de la Plaça de

Catalunya, amb motiu de la remodelació i ajardinament previst a

la mateixa.

16.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del

servei municipalque presenta A.S.C.B.} de data 26-2-85 n 584

del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les ma

teixes corresponents a n 52 Sra. TEODORA CABELLO GALVEZ, n' 53

Sr. ALBERT GELIS CUDI, n' 54 Sr. RENE OLZACH.

16.1.- Es dóna compte de la relació de material

l'Ajuntament de Llançà utilitzats en els treballs

companyia arrendatària dels serveis municipals
cendint el material relacionat a 11.241'- Ptes.

acor�a l'assabentat.

en dipòsit de
de A.S.C.B.,
d'aigua, as-

La Comissió

15.2.- Treure el pany de la porta que comunica la zona verda

de l'Urbanització Farella Park (Sr. Deusedas) amb la platja de

La Farella, i així resti oberta al públic,

**** ALCALDIA.-

1.1.- Encarregar a la Brigada d'Obres que facin una clota i

l'omplin de sorra, en el pati dels parvuls de l'Escola POMPEU

FABRA, per tal com poguin jugar tots el petits amb la sorra.
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1.2.- Donat compte de l'escrit que dirigeix el Sr. Alcalde de
PORTBOU en el que demana el recolzament d'aquest Ajuntament, per
sol.licitar de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Cata
lunya, una sol.lució pel gàlib de 4 m. del pont de Ferrocarril
d'aquest Terme Municipal.

ATENENT que realment l'esmentat pont porta una gran difi
cultat pels vehicles de gran tonelatge: camions i autocars, els
quals moltes vegades han de desviar-se per la Carretera de

Roses-Cadaques-El Port de la Selva, comportant una perdua de
temps i molèsties que podrien molt bé evitar-se.

Aquesta Comissió acorda:
DIRIGIR-SE al Sr. ENGINYER EN CAP DE LA DEMARCACIO DE CA

RRETERES DE L'ESTAT A CATALUNYA, sol.licitant l'estudi d'una
elevació del gàlib, i amplada del pont de ferrocarril de la
Ctra. La Bisbal a Portbou en el Terme Municipal de Llançà,tenint
en compte el trànsit de vehicles pesats que circulen per
l'esmentada Ctra.} i que podran augmentar si el nostre pais
entre en la C.E.E.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta que després
de llegida i trobada conforme la' tots els senyors as-

sistents amb mi, el Secretari, Dóno fe.



A la Vila de Llançà, a catorze de març del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb l'assistència dels senyors que a continuació

s'indiquen, de conformitat amb la convocatòria circulada a

l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT} Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior, la gual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords gue a continuació s'indiquen:

COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió Infor
mativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Encarregar a l'Arquitecte Assessor Municipal Sr.
Ricard Fina i Segura, un Pla Espacial de la finca de propietat
municipal denominada "ELS QUINTANS", per iniciar el cedir-la a

la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb la finalitat de

construir en un futur immediat la Caserna de la Guàrdia Civil.

20.2.- Aprovar el Pressupost per editar 5.000 exemplars en

nova edició de la GUIA URBANA DE LLANÇA, actualitzada després
dels darrers expedients tramitats pel nomenclator de les vies

urbanes. Ascendint el mateix a 127.100'- Ptes.

21.1.- CONCEDIR a la Sra. TEODORA CABELLO GALVE2, en relació

a la seva petició de data 5-3-85 N' 716 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació de dos rètols en l'establiment de

la seva propietat destinat a SNACK-BAR, CAFETERIA i HABITACIONS,
en el carrer Gardissó cantonada carrer Bernat Metge.

21.2.- CONCEDIR al Sr. AMANDO POL PARONELLA, en relació a la

seva petició de data 10-2-85 N' 403 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació en la Platja de La Farella de 30 m2.

aproximadament pel lloguer de patins, durant la temporada
d'estiu 1.985; ara bé els Serveis Tècnics li marcaran el lloc i

els metres de l'ocupació; i haurà de donar compliment als se

güents condicionaments:

1er.- Prestar una fiança, per un import de 10.000'- Ptes. amb

la finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el

seu entorn.

2on.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT

SOCIAL DE LA MARINA.

3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els

successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs
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21.4.- CONCEDIR al Sr. FRANCISCO VERA GARCIA, en relació a la
seva petició de data 12-2-85, N' 422 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació en la Platja de Grifeu amb set patins
de lloguer, durant la temporada d'estiu 1.985; ara bé, els
Serveis Tècnics li marcaran el lloc i els metres de l'ocupació;
i haurà de donar compliment als següents condicionaments:

1er.- Prestar fiança, per un import de 10.000'- Ptes. amb la
finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el
seu entorn.

20n.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

3er.- S'Informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.
21,3.- CONCEDIR a la Sra. JOAQUIMA CEBRIA BARNES, en relació

a la seva petició de data 5-1-85, N' 191 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació en la Platja del Port amb catorze
patins de lloguer durant la temporada d'estiu 1.985; ara bé els
Serveis Tècnics li marcaran el lloc i els metres de l'ocupació'.

h
}

1 aurà de donar compliment als següents condicionaments:
1er.- Prestar una fiança, per un import de 10.000'- Ptes. amb

la finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el
seu entorn.

20n.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.5.- CONCEDIR al Sr. SALVADOR GON2ALE2 VALENCIA, en relació
a la seva petició de data 15-2-85, N' 582 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació en la Platja del Cau del Llop
amb patins de lloguer, durant la temporada d'estiu 1.985, ara bé
els Serveis Tècnics li marcaran el lloc i els metres de 1'0-

cupacióji haurà de donar compliment als següents condiciona
ments:

1er.- Prestar una fiança de 10.000'- Ptes., amb la finalitat
de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el seu entorn.

20n.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any. i els

successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.6.- CONCEDIR al Sr. SALVADOR GON2ALE2 VALENCIA, en relació

a la seva petició de data 15-2-85, N' 581 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació a la platja del Cau del Llop amb

un quiosc-bar de 10 m2. de superficie, durant la temporada
d'estiu 1.985; NO S'AUTORIT2A LA COL.LOCACIO DE TAULES l CA

DIRES per tal com les Normes d'Ocupació de platges vigents,
només' concedeixen en els quiosc-bar una ocupació màxima de 10

m2.
La present llicència queda CONDICIONADA al compliment de:

ler.- Els Serveis Tècnics marcaran el lloc i els metres de

l'ocupació.
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2on.- Haurà de prestar una fiança de 25.000'- Pt s. amb la
finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupa�ió i el
seu entorn.

3er.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

4rt.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.
EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DE LES CONDICIONS, O DE LA

PART DENEGADA DE LA LLICENCIA, LA MATEIXA QUEDARA ANUL.LADA.

21.7.- CONCEDIR a la Sra. ISABEL LATORRE FELIP, en relació a
la seva petició de data 15-12-84, N' 3335 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació a la platja de Grifeu amb un

quiosc-bar de 10 m2. de superficie durant la temporada d'estiu
1.985; NO S'AUTORITZA LA COL,LOCACIO DE TAULES l CADIRES NI
TAMPOC EL QUIOSC DE GELATS, per tal com les Normes d'Ocupació de

platges vigents, només concedeixen una ocupació màxima de 10 m2.

pels qUiosc-bars.
La present llicència queda CONDICIONADA:
ler.- Els Serveis Tècnics marcaran el lloc i els metres de

l'ocupació.
2on.- Haurà de prestar una fiança de 25.000'- Ptes'J amb la

finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el
seu entorn.

3er.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

4rt.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.
EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DE LES CONDICIONS, O DE LA

PART DENEGADA DE LA LLICENCIA, LA MATEIXA QUEDARA ANUL.LADA.

21.8.- DENEGAR la petició que formula el Sr. XAVIER GALLARZA

GASCA, de data 26-1-85 N' 242 del Registre d'Entrada, en la que
demana llicència per l'ocupació de la platja del Port amb 25

hamaques, per tal com totes les ocupacions possibles d'acord amb
les Normes vigents d'ocupació de platges} ja estan concedides.

21.9.- DENEGAR la petició que formula el Sr, AGUSTIN TORRENT

WITTEK, de data 30-1-85, N' 326 del Registre d'Entrada, en la

que demana llicència per l'ocupació de la platja del Port amb

lloguer de tricicles} per tal com les ocupacions possibles
d'acord amb les Normes vigents d'ocupació de platges, ja estan

concedides.

21,10.- DENEGAR la petició que formula el Sr. JOSE LUIS

DIEGUEZ ARROYO, de data 2-1-85, N' 8 del Registre d'Entrada, en

la que demana llicència per l'ocupació en una de les platges amb

50 hamaques, per tal com totes les ocupacions possibles d'acord

amb les Normes vigents d'ocupació de platges, ja estan conce

dides.

22.1.- CONCEDIR als Srs. ENRICA HERAS i FRANCESC HERAS, en

relació a la seva petició de data 9-3-85, N' 801 del Registre
d'Entrada, llicència per la compra del nínxol n 954 del Ce

mentiri Municipal, i traslladar en el mateix les restes del

nínxol n' 460j previ el pagament dels drets establerts.



Per realitzar el trasllat de les despulles, se'ls notificarà
amb temps del dia i hora en que tindrà lloc.

22.2.- CONCEDIR al Sr. OSWALD CHEVALIER, en relació a la seva

petició de data 14-3-85, N' 821 del Registre d'Entrada, lli
cència per la col.locació d'un marc metàl.lic en el nínxol de la
seva propietat n' 29 del Cementiri Municipal, previ el pagament
dels drets corresponents.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1.- Examinat el PADRO DE CIRCULACIO DE VEHICLES que
presenta el Sr. Marcel Vila Roig, s'acorda aprovar el mateix tal
i com ha estat presentat per un import de tres milions sis
centes vint-i-vuit mil set-centes, (3.628.700'- Ptes. l, del qual
han de deduïr-se les bonificacions que ascendeixen a 25.075'

Ptes., quedant per tant un import liquit a cobrar de TRES MI
LIONS SIS-CENTES TRES MIL SIS-CENTES VINT-I-CINC PESSETES,
(3.603.625'-Ptes. )

26.1.- Es dóna compte dels PLECS DE CARRECS que presenta el
Sr. MARCEL VILA ROIG, corresponents als n·s. 8, 9, i 10 de
Llicències d'Obres i que ascendeixen a 326.028'- Ptes.} 15.555'

Ptes'J i 13.586'- Ptes. respectivament, i trobant-se conformes
s'acorda donar conformitat als mateixos.

26.2.- Es dóna compte del PLEC DE CARRECS que presenta el Sr.
MARCEL VILA ROIG, corresponent al n 10 de l'Ocupació via

pública ascendint a 7.140'- Ptes. J trobant-se conforme es dóna
conformitat al mateix.

25.2.- Seguidament es dóna compte de les LIQUIDACIONS DE
DESPESES l D'INGRESSOS, corresponents als Pressupostos Ordinàri
i d'Inversions de l'exercici 1.984.

Vistos els pertinents informes obrants en l'expedient,
aquesta Comissió acorda:

APROVAR les Liquidacions presentades segons el següent de
tall:

LIQUIDACIO PRESSUPOST ORDINARI:

Existència a 31-12-84 .

Restes per cobrar en igual data .

TOTAL.
Restes per pagar en igual data .

SUPERAVIT.

4.997.553'-
15.433.956'-
20.431.509'-
10.827.730'-
9.603.779'-

LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INVERSIONS:

Existència a 31-12-84 .

Restes per cobrar en igual data .

TOTAL.

Restes per pagar en igual data .

DEFICIT.

2.015.549'-
33.222.770'-
35.238.319'-
35.720.594'-

482.275'-

25.3.- Vist l'escrit que dirioeix el Sr. MARIO MORON CORREA,
de data 12-3-85, N' 816 del Registre d'Entrada, demanant una
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35.1.- Encarregar un article sobre LLANÇA, en el

SITIOS" de Girona,per un preu aproximat de 12.000'

Ptes.

diari "LOS
a 14.000'-

reducció de la taxa per llicència d'obertura d'una cantina a

l'Estació del Ferocarril, per tal com en la liquidació pre
sentada es dóna la mateixa tarifa que un Snack o Bar.

Reconsiderada la liquidació aquesta Comissió acorda:

Aplicar la tarifa corresponent a "LLICENCIES NO PREVISTES"
per tal com una cantina no té la mateixa categoria que un bar,
cafeteria, o restaurant.

Assenyalar el preu de la llicència d'obertura per la CANTINA
DE L'ESTACIO a 15.000'- Ptes.

29.1.- Vista la reclamació que presenta el Sr. MARTI POCH

MALLOL, de data 1-3-85 N' 676 del Registre d'Entrada, sobre la

liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua n' 19/85, manifestant que
ell és el transmitent de la finca i l'adquirent és el Sr. Martí

Girbal, i no al revés com figura en la liquidació presentada.
ATENENT que segons assenyala l'art. 91,1) del Reial Decret

3250/76 i art. 7 i 9, de l'Ordenan�a Fiscal, estan obligats al

pagament de les transmissions a titol onerós, el transmitent

però l'adquiridor tindrà la condició de substitut del contri
buent.

ATENENT que conforme indica l'art. 91,2) de l'esmentat Reial

Decret, quan l'adquiridos tingui la condició de substitut dels

contribuent, podrà repercutir, en tot cas, al transmitent

l'import del gravamen.
Examinada la fotocòpia presentada de l'escriptura de com

pra-venda del terreny, aquesta Comissió acorda:
Notificar la liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua al Sr,

MARTI GIRBAL ALBA, com adquirent de la finca, sense perjudici de
la condició que ostenta el transmitent de substitut del con

tribuent.-

25.4.- Examinat el Pressupost que tramet la companyia sub
ministradora d'energia elèctrica "Hidroelèctrica del Ampurdan}
S.A.", pels "Derechos de Acometida, RD, 2949/1982 de 15.10.82",
ascendint el mateix a 239.925'- Ptes., aquesta Comissió acorda

donar conformitat al mateix.

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la

mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que disposa l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de

1.249.238'- Ptes.

27.2.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la

mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que disposa l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de.
284.168'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:
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20n.- En l'escrit s'al.lega que es produirà una despesa de

capital en les construccions del Pavelló i Complex Cultural, i
en la REMODELACIO (es ressalta remodelació en lloc de reparació)
de l'actual Sala d'Actes del Centre; i que a més a més es pa
garan 900.000'- Ptes. per una hipoteca, més 100.000'- Ptes. per
prospeccions.

En l'acord de l'Ajuntament s'indica que s'assumiran les

despeses de 901.982'- Ptes. d'una hipoteca i crèdit, així com

abonar 500.000'- Ptes. en concepte de Projecte a l'Arquitecte
Sr. Gaspar i 100.000'- Ptes. d'estudis del subsòl. Mentre que un

punt de l'acta diu: "Reparar amb caràcter d'urgència l'actual
Sala d'Espectacles de la finca cedida ....

" (Enlloc es parla de

remodelació).

35.2.- Vist l'escrit subscrit pel Sr. Josep Sánchez Vilà i
nou signants més en el que es fa referència a una publicació
apareguda en el PUNT DIARI el dia 28-2-85, sobre un acord de
l'Ajuntament Ple, modificant el contracte subscrit anteriorment
amb el Centre Cultural per la cessió de la finca del carrer

Nicolás Salmerón, n' 2.
Examinat cadascun dels extrems que figura en l'esmentat

escrit, s'acorda manifestar als signants de la protesta:

1er.- En l'escrit, es fa referència que es dóna al Centre
Cultural una preferència d'ús a perpetuitat i una gratuitat de
trenta anys en el Pavelló Esportiu i en el Complex Cultural, amb
el que es deixarien eternament discriminades la resta de so

cietats locals.
L'acord de l'Ajuntament copiat literalment diu:a)"Construcció

d'un Pavelló Poliesportiu a la zona de "Les Esplanes" en el qual
el Centre Cultural tindrà preferència d'ús, després de l'A

juntament, i de manera gratuita, per un període de 30 anys". b)
"Construcció d'un edifici per a Serveis culturals i recreatius,
amb Sala d'Espectacles, de capacitat i característiques similars
a l'actual, a la finca que es cedeix, dins un plaç màxim de 20

anys, amb les mateixes condicions d'ús que el Pavelló Esportiu,
en el que fa referència a la Sala d'Espectacles."

3er.- En l'escrit esmentat es diu que no és normal que
aquesta inversió es faci en benefici d'una sola Entitat, durant

trenta anys com a mínim, discriminant les restants, sense

comptar amb l'estalvi de lloguer dels dos locals i despesses de

manutenció, que obtindrà el Centre.
L'acord de l'Ajuntament enlloc diu que la inversió es faci

únicament a favor del Centre. L'ús preferent el té sempre
l'Ajuntament i, com a tal, comprèn les Escoles i altres acti

vitats que directa a indirectament organitza l'Ajuntament. A més

a més, mai s'ha pensat en discriminar ningú, tota vegada que les

altres Entitats culturals i esportives també podràn fer ús de

les instal.lacions. Però] si el Centre fa l'aportació al Mu

nicipi d'una finca, d'alguna manera és logic que pugui tenir una

prioritat envers aquelles Entitats que no aporten res.

4rt.- En l'escrit de referència, sol.liciten que abans de

formalitzar-se l'acord, es reconsiderin les concessions al

Centre, ja que existeixen altres Entitats, tant culturals com

esportives, que no han d'ésser discriminades i que es convoquin
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10.1.- Donat compte de la Certificació N'l, per les obres de
PAVIMENTACIO CARRER NICOLAS SALMERON, subscrita per l'Arquitecte
Director de les Obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un import de

863.905'- Ptes. l estudiada convenientment l'esmentada certi
ficació s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar

l'import a l'Empresa constructora AGUSTI y MASOLIVER, S.A.

les esmentades Entitats perquè expressin la seva opinió, ja que
s'està operant amb béns i cabals que són de tot el poble.

Aquesta Comissió Permanent vol fer constar que tal com s'ha
dit abans, no es pretén discriminar ningú. Per altra part, una

vegada es disposi del plànol amb la planta del que es vol

edificar, es convocarà les Entitats per estudiar la possibilitat
de destinar una part de l'edifici per a locals de reunions,
independentment de l'ús que podran fer de les altres instal
lacions. En tant de que s'està operant amb béns i cabals que són
de tot el poble, s'ha de reconèixer que és cert, però, no és

menys cert, que lamentablement en el Municipi no hi ha cap
instal.lació ni esportiva ni cultural que reuneixi un mínim de

condicions; i que és obligació de l'Ajuntament el fomentar
l'esport i la cultura. També s'ha d'admetre que l'edifici del
carrer Nicolás Salmerón, n' 2, pertany al Centre Cultural i que
el mateix té un valor considerable,

5è.- Finalment, volem fer notar que l'acord al
referim fou aprovat per unanimitat dels onze membres

posen la Corporació Municipal, assistents a l'acte.

qual ens

que com-

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Co
missió Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.2.- Donat compte de la Certificació d'Extres, per les

obres de PAVIMENTACIO CARRER NICOLAS SALMERON, subscrita per
l'Arquitecte Director de les Obres Sr. Ricard Fina Segura, per
un import de 41.480'- Ptes. Estudiada convenientment la mateixa

s'acorda donar-li conformitat i abonar el seu import al con

tractista Empresa AGUSTI y MASOLIVER, S.A.

10.3.- Donat compte de la Certificació N' 1, per les obres

ENLLUMENAT PUBLIC LES CARBONERES, subscrita per l'Enginyer
Director de les mateixes, per un import de 1.415.000'- Ptes.

Estudiada convenientment l'esmentada certificació s'acorda donar

conformitat a la mateixa i abonar l'import a l'Empresa cons

tructora F. BONAL.

10.4.- Donat compte de la Certificació N' 1, per les obres de

PAVIMENTACIO CARRER LA SELVA, subscrita per l'Arquitecte Di

rector de les obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un import de

1.311.600'- Ptes. Estudiada convenientment l'esmentada certi

ficació s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar

l'import a l'Empresa constructora AGUSTI MASOLIVER, S.A.

10.5.- Donat compte de la Certificació d'Extres, per les

obres de PAVIMENTACIO CARRER LA SELVA, subscrita per l'Arqui
tecte Director de les obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un

import de 27.500'- Ptes. Estudiada convenientment l'esmentada
certificació s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar
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10.6.- Vista la petició del Sr. Pere Cunill Maimús, de data
5-3-85, n' 731 del Registre d'Entrada, sol.licitant la devolució
de la fiança de 168.000'- Ptes. dipositada en concepte de les
obres d'urbanització XALOC, i d'acord amb l'informe del Tècnic
Municipal, aquesta Comissió acorda:

Retornar al Sr. CUNILL l'import de la fiança de 168.000'
Ptes.-

l'import a l'Empresa constructora AGUSTI MASOLIVER) S.A.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. JOSEP VILA LABORIA en representació
Juan PUIG JOFRE, en relació a la seva petició de data
N' 661 del Registre d'Entrada, per a reconstruir un

contenció en l'aparcament de la casa situada a la Ctra.
de la Selva.

La present llicència correspon només al que és de competència
municipal.

del Sr.

28-2-85,
mur de

del Port

12.2.- Al Sr. JOSEP ESCARPANTER LLORCA en representació del
Sr. Rafael CASAÑAS GUANTER, en relació a la seva petició de data
20-2-85 N' 570 del Registre d'Entrada, per a repicar i arre

b6ssar el mur del jardí de la casa situada a la Ctra. del Port
de la Selva.

12.3.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació del Sr. Simón,
en relació a la seva petició de data 4-3-85 N' 709 del Registre
d'Entrada, per anivellar la part interior del garatge a nivell
de la voravia, en el carrer Narcfs Monturiol, 29.

12.4.- Al Sr. RAUL MARGARITS SABATER en relació a la

petició de data 25-2-85) N' 562 del Registre d'Entrada,
enderrocar envans, treure la runa i descobrir forjats
comprovar la seva solidesa, en la casa del carrer Muralla.

seva

per
per

CONDICIONAT: A que un Tècnic competent ha de dirigir l'en

derrocament.

12.5.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació del Sr.

Franco, en relació a la seva petició de data 4-3-85 N' 708 del

Registre d'Entrada, per a col.locar gres en el pis i canviar la

rajola de la cambra de bany, en l'apartament de la Urbanització
Pol de Grifeu.

12.6.- Al Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT en relació a la seva
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12.10.- Al Sr. JOSEP MONTSERRAT RUIZ en relació a la seva

petició de data 11-3-85 N' 802 del Registre d'Entrada, per
canviar la finestra de la façana en la casa de la seva propietat
de Set Cases.

que
la

petició de data 5-3-85, N' 729 del Registre d'Entrada, per a

repicar una part de la façana de la casa del carrer Major, 10.

12.7.- Al Sr. MANUEL RODRIGUEZ CARMONA en representació de la
Comunitat de Propietaris l'AIguer, en relació a la seva petició
de data 6-3-85, N' 748 del Registre d'Entrada, per a desemboçar
les canonades de desguàs en l'exterior, i repassar la cornisa

per pintar-la, en l'immoble situat a la Ctra. de La Bisbal a

Portbou,

12,8.- Al Sr. FELIX HERAS BURCET en relació a la seva petició
de data 8-3-85 n' 757 del Registre d'Entrada, per arreglar el
treballador i enrajolar les parets de el local del carrer

Castellar 10, sempre que no siguin reformes estructurals.

12.9.- Al Sr, PERE SALVAT SOLER en representació del Sr.
Adelin Boon, en relació a la seva petició dedata 6-3-85 N' 733
del Registre d'Entrada, per la reconstrucció del mur de tanca en

la casa de la Plaça Olivera de la Urbanització Sant:�enís,

**** LLICENCIES DENEGADES.- Donada lectura a les peticions
dels senyors que s'indiquen, així com als informes del Tècnic

Municipal obrant en cadascuna, aquesta Comissió acorda:

CHACON13.1.- DENEGAR la petició que formula el Sr. JOSE
NIETO de data 27-2-85, N' 646 del Registre d'Entrada, en la

sol.licitava llicència per posar ceràmica en la barbacoa de

casa en la Ctra. Port de la Selva, per tal com s'ha de coneixer
la situació exacte de la barbacoa i saber si envaeix o no la

zona deIs tres metres del limit de parcel.la.

13.2,- DENEGAR la petició que formula el Sr, JOSEP SALVAT

COMAS en representació del Sr. Josep Juanola, de data 6-3-85 N'

734 del Registre d'Entrada sol.licitant llicència per distri

bució d'envans en cuina i cambra de bany de la casa situada a

Grifeu, cI. Roselló, per tal com es precisa més informació,
plànols de situació, altura, seccions, etc. i al tractar-se d'un

nou habitatge projecte tècnic.

COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió Informativa

de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1,- En relació a l'escrit que dirigeix A.S.C.B., sobre la

inspecció realitzada en l'edifici del Passeig Marítim n' 25,
pels problemes que hi existeixin en el servei de subministrament

d'aigua municipal. Aquesta Comissió acorda:

MANIFESTAR a A.S.C.B., que en el referent a competència
municipal, s'autoritza el tallament del subministrament mentre

que la instal.lació no compleixi amb les normes establertes, una

vegada hagi transcorregut el plaç assenyelat en el requeriment a

tots els titulars de l'edifici en qüèstió, per subsanar les
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deficiències,

16.2.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del
servei municipal que presenta A.S.C.B" de dates 5-3-85 i 12-
3-85, amb els n' 728 i 799 respectivament del Registre d'En

trada, s'acorda donar conformitat a les mateixes corresponents a

N' 55 Agència LA BURLOTIERE, S.A.; N' 56 ANTONIO MATO; N' 57
JUAN GRANOLLERS; i N' 58 JOSE COMERON.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta que després
de llegida i trobada conforme la signen tots els senyors as

sistents amb mi, el Secretari, que certifico. Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, a vint-i-un de Març del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb l'assistència dels senyors que s'indiquen, a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria,
d'acord amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUrS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a les deu de la nit, es dóna lectura de
l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el que disposa l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per
unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de 375.303'- Ptes.

26.2.- Examinat el PLEC DE CARREeS que presenta el Sr. Marcel
Vilà Roig corresponent al n 11 de LLICENCIES D'OBRES, que
ascendeix a 7.905'- Ptes., i trobant-se conforme s'acorda

aprobar el mateix.

28.1.- Vist l'escrit del Sr. JOAN SALVAT SOLER, de data

12-3-85, N' 798 del Registre d'Entrada, sobre la quota pagada
per una llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici
amb planta soterràni, planta baixa i planta pis, amb un pre
ssupost total de 9.220.50'- Ptes. i manifesta que ha decidit
construïr l'edifici sense la planta soterràni, valoració de la

qual és de 1.830.450'- Ptes. segons l'Arquitecte autor del

Projeote; i demana per aixó la devolució de la part que li

correspongui dels drets abonats en el seu dia, per no construïr

la planta esmentada.
Vist l'informe emès pel Técnic Municipal, aquesta Comissió

per unanimitat acorda:
ESTIMAR la petició del Sr. Salvat, tornant la quantitat

corresponent a la part no edificada i que correspon a 36.609'
Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:
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10.2.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. FERNANDO
VENTOS PLA, de data 18-3-85, N' 855 del Registre d'Entrada,
demanant la qualificació urbanística d'una finca situada a La

Salanca; i vist l'informe del Tècnic Municipal, aquesta Comissió
acorda:

Trametre al Sr. Ventas les Ordenances del Pla General
d'Ordenació Urbana, manifestant que la finca està dins la Zona
Residencial sub-urbana;i que en el Sector ón està ubicada la
finca hi ha una suspensió de llicències d'obres de data 3-9-84;
mentre s'estan realitzant els projectes corresponents al Pla

Especial i d'Urbanització.

35.1.- Subscriure's al diari de Girona "LOS SITIOS", per un

any amb una quota de 13.950'- Ptes.

35.2.-Es dona compte de l'arrivada a la nostra Vila d'una
Etapa del Circuit Catalònia (cotxes àntics) que tindrà lloc el
proper dia 6 d'abril; reservant-se per aquesta ocasió aparcament
a la Pla�a del Port i a l'aparcament de la platja.

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Comprar una màquina
jan�ant forats al paper i llom
manera com una llibreta.

cosir els

plàstic.
expedients mit

Quedant d'aquesta
per

de

10.3.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. ALBERT
XALABARDER MIRAMANDRA,de data 11-3-85, N' 797 del Registre
d'Entrada, sol.licitant llicència per la construcció de murs de
tancaments adaptant-se a les noves al.lienacions, aquesta Co
missió acorda:

Manifestar al Sr. Xalabarder que encara que en un principi
l'alineació proposada seria aprovada per aquesta Comissió,
s'estima que previament s'ha d'aclarir la linea de propietat que
figura en l'esquema de la Secció "AA" del plànol presentat.

10.4.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. Santiago Pratdepadua
Roca, Delegat de la COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, de
data 20-2-85, N' 648 del Registre d'Entrada; sol.licitant au

torització per la construcció d'una estructura metàl.lica
d'antenes i la col.locació de dues paràboles, eixos de les

quals, estarien de 5m. i 6m. sobre el nivell de la terrassa.

Vist així mateix l'informe del Tècnic Municipal, aquesta
Comissió acorda:

MANIFESTAR a la COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, que
per informar degudament la petició haurà de presentar un estudi

que inclogui una composició volumètrica del total de l'edifici
amb la instal.lació inclosa.

També ha de presentar-se un projecte depurat compaginant les

exigències tècniques amb les estètiques.

10.5.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. Santiago Pratdepadua
Roca, Delegat de la COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, de

data 20-2-85, N' 649 del Registre d'Entrada, sol.licitant
llicència per instal.lar antena de 10 m. d'alt, de caracte

rístiques similars a la del plànol que acompanya la petició;
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**** LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les diverses

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la vista
dels informes obrants en cadascun dels expedients, l'aprovació
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

aquesta Comissió acorda:
MANIFESTAR a la COMPANYIA TELEFONICA NACIONAL D'ESPANYA, que

la petició presentada resulta inconcreta per poder-la informar

degudament, per aixó hauria de presentar-se un projecte concret
de la torre i així poder coneixer les característiques i la
situació exacte de la mateixa.

11.1.- Al Sr. JOAN SERRADELL TRESSENTS, en relació a la seva

petició de data 11-12-84, núm. 3299 del Registre d'Entrada, per
la construcció d'immoble de planta baixa, pis i àtic, amb un

total de 10 habitatges, 8 garatges i 2 aparcaments, en les

parcel.les n·s. 11 i 12 de la Urbanització Serradell, segons
projecte tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casa

devall, visat pel Col.legi corresponent amb el n 844.3387 de
data 10-12-84.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions deIa Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les Llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. MANUEL RODRIGUEZ CARMONA, en relació a la seva

petició de data 27-2-85, N' 647 del Registre d'Entrada, per la

preparació i rebaix del terreny situat a la Urbanització Puig de

la Bellacasa, parcel.la 14, segons projecte presentat de

l'Arquitecte Sr. Esteve Cortada.

12.2.- Al Sr. JOSE LUIS VILAS RODRIGUEZ en representació de

la Sra. María CIarà, en relació a la seva petició de data 18-

3-85 n' 853 del Registre d'Entrada, per agençar la façana i

pintar-la dels baixos de l'immoble situat al carrer Major n' 3.

12.3.- Al Sr. JOSEP VILA LABORIA en representació de la Sra.

María Soler, en relació a la seva peti_c�ó de data 19-3-85, n

863 del Registre d'Entrada, per obrir dues finestres en la casa

del carrer Colón cantonada carrer La Creu, segons croquis adjunt
a la petició.

en representació del
30

12.4.- Al Sr, EDELMIRO FERNANDEZ
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12.5.- Al Sr. LLUIS BUXEDA AYATS en representació del Sr,
Jacques Cachelin, en relació a la seva petició de data 19-3-85,
N' 874 del Registre d'Entrada, per realitzar moiment de terres
en les parcel.les O's. 27 i 28 de la Urbanització Serradell,

La present llicència es refereix només al moiment de terres,
NO REPRESENTANT cap autorització per les obres, per tal com

aquestes resten pendents d'agrupació de parcel.les en el Re

gistre de la Propietat.

Josep Hidalgo, en relació a la seva petició de data 18-3-85, n

862 del Registre d'Entrada, per la construcció de terrassa i
caseta d'accés en planta coberta, sense canvi d'estructura
segons plànol adjunt a la petició.

CONDICIONAT: A que un Tècnic competent dirigeixi les obres.

12.6.- A HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN, S.A., en relació a la
seva petició de .data 11-3-85, n' 843 del Registre d'Entrada, per
instal.lar un cable soterràni de Baixa Tensió des de l'Estació
Transformadora de l'aparcament del carrer Rafael Estela, fins al
carrer Gardissó n' 18, segons plànol que s'acompanya a la pe
tició.

CONDICIONAT: A que hauran de seguir les directrius
de les traces i garantitzar la correcta reposició de

mitjançant aval per un import de 55,000'- Ptes. que
els Serveis Tècnics Municipals.

municipals
les zones

assenyalen

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME,- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turism�, per unanimitat s'acorda:

31.1.- CONCEDIR a la Sra. M. ANTONIA JARE�O TABUYO, en re

lació a la seva petició de data 28-2-85, N' 851 del Registre
d'Entrada, llicència per a l'obertura d'un establiment dedicat a

la venda de productes de dietètica) cosmètica natural, i ali
ments artesanals, en el local situat en el carrer Major n' 12.

CONDICIONAT: 1er.- A gue haurà de presentar l'Alta de la
Llicència Fiscal.

2on.- Que d'acord amb l'informe del Cap local de Sanitat, els

empleats gue despatxin en l'establiment han de posseïr el titol
del "Carnet de manipulador d'aliments".

3er.- Abonar els drets de llicència d'obertura establerts.

31.2.- CONCEDIR a la Sra. MARIA CLARA VILA, en relació a la
seva petició de data 4-3-85, N' 848 del Registre d'Entrada,
llicència per l'obertura d'una botiga de reparació, i venda al

detall de calçat, en el local situat en el carrer Major, n' 3.

CONDICIONAT: A gue haurà de presentar l'Alta de la Llicència

Fiscal i abonar els drets de llicència d'obertura establerts.

31.3.- CONCEDIR a la Sra. NURIA CASTELLS i MESTRES, en re

lació a la seva petició de data 15-3-85, N' 849 del Registre
d'Entrada, llicència pel canvi de nom de la botiga d'objectes de

regal, situada en el local del c/o Major, 5 a nom del Sr. Josep
Granell Cros i posar-lo al de la peticionària.

31.4.- CONCEDIR a HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN,
relació a la seva petició de data 18-3-85 N' 884 del

d'Entrada, llicència per obrir una oficina en el local
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31.5.-CONCEDIR al Sr. Josep Alcón i Teral en representació de

l'Agència de VIATGES PLAIMONT, S.A., en relació a la seva pe
tició de data 12-3-85, N' 817 del Registre d'Entrada, llicència
per obrir una oficina filial de l'Agència esmentada, al local
situat en l'Edifici Occidental del carrer Castellarj previ el

pagament dels drets corresponents.
CONDICIONAT: A que haurà de presentar l'Alta de la Llicència

Fiscal, per l'activitat a desenvolupar.

carrer Salmeron n 14; previ el pagament dels drets correspo
nents.

31.6,- CONCEDIR al Sr. JOAN HERNANDE2 MARIN, en relació a la
seva petició de data 4-12-84, N' 3254 del Registre d'Entrada,
llicència per l'obertura d'un gimnàs en el local situat en el
carrer Rafael Estela 27, 1er. pisj previ el pagament dels drets

corresponents.

31.7.- CONCEDIR a la Sra. PILAR BOSCH BUXEDA, representada
pel Sr. Alfons Vilarrasa, en relació a la seva petició de data

18-3-85, N' 852 del Registre d'Entrada, llicència pel canvi de
nom de l'establiment denominat liBAR PETIT", arrendat actualment

per la sol.licitant, i abans a nom del propietari Sr. Jaume

Negre Bosch; previ el pagament dels drets corresponents.
CONDICIONAT: A que haurà de presentar l'Alta de Llicència

Fiscal de l'activitat ha realitzar.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

22.1.- CONCEDIR a la Sra. MONTSERRAT BOADA en representació
de la Sra. MONTSERRAT PASTRA, en relació a la seva petició de

data 19-3-85, N' 868 del Registre d'Entrada, la venda de dos
nínxols dels que actualment es construeixen en el Cementiri

Municipal; previ el pagament dels drets corresponents. Una

vegada acabats els mateixos, es lliurarà el corresponent titol

de propietat i se'ls indicarà els números que corresponguin.

24.2.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Sr. ALBERTO

AGUILAR CATALA, de data 12-3-85 N' 856 del Registre d'Entrada,
interessant ocupar una plaça d'auxiliar de la Policia Municipal
durant la temporada d'estiu. La Comissió acorda,l'assabentat,
aixi com manifestar al Sr. Aguilar que si es convoquessin places
eventuals d'Auxiliars de la Policia Municipal es faria públic en

els llocs acostumats.

20.3.- En relació a la petició del Sr. SILVERI RIERA NEGRE,
de data 19-3-85, n'876 del Registre d'Entrada, sol.licitant li

sigui venuda la porta que va canviar-se en les Oficines Muni

cipals; aquesta Comissió acorda vendre l'esmentada porta pel
preu de 3.000'- Ptes. al Sr. Riera.

20.4.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Govern

Civil en relació al reconeixement dels locals destinats a
,

d
.

espectacles després de que aquests hagin romàs més e SlS mesos

tancats, segons estableix l'art. 47 del Reglament Gral. de

Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat
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pel R. D. 2816/82 del 27 d'Agost, i el qual han de fer complir
els Alcaldes. La Comissió acorda l'assabentat.

23.6.- Fer una aportació de 40.000'- Ptes. a la Creu Roja del
mar, per contribuïr a l'adquisició de la barca de salvament pel
proper estiu.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la
nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta que després
de llegida i trobada conforme la signen tots els senyors as
sistents amb mí, el Secretari, que certifico. Dóna fe.
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A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de març del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió MunicipalPermanent amb l'assistència dels senyors que s'indiquen a
l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatò;ia,d'acord amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. JOAQUIM FALCO i FONT.

S'incorpora a la sessió, quan
tercer, Comissió de Governació, de
CARLES DURAN i MALAGRABA,

s'estava
l'ordre

tractant
del dia,

el
el

punt
Sr.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de d�u de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

15.1.- Encarregar a l'Empresa de SEARSA, concessionària dels
serveis de depuració d'aigües residuals d'aquest Municipi, la
connexió a la xarxa de clavagueres del Camping L'OMBRA, HOTEL
GRIMAR, i PISTES DE TENIS del Sr, Lecoq, amb les despeses a
càrrec del beneficiaris.

18.1.- A conseqüència de que s'estan creant abocadors
d'escombraries en terrenys urbans, i al voltant de la riera d'En
Prim, i riera La VaIleta, degut que veïns del Municipi van a

llençar-hi tota mena d'objectes. Aquesta Comissió acorda iniciar
expedient per imposar multes a les persones que siguin denun
ciades per la Policia Municipal per llençar escombraries i
altres objectes a llocs que no siguin l'abocador municipal
d'escombraries.

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua
servei municipal que presenta A.S.C.B., de data 26-3-85,
934 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a

mateixa corresponent a la N' 59 Sr. Gregorio VILA GRAU, i la
60 a Julian GARCIA CRISTOBAL.

del
núm.

la
N'

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

31.1.- CONCEDIR a la Sra. HILARIA BEJARANO PIÑERO en relació
a la seva petició de data 1-3-85, N' 854 del Registre d'Entrada,
llicència per la venda de pa en la botiga de queviures situada a
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Grifeu; ara bé, haurà de complir amb el
NORMES DE COMERCIALIT2ACIO I VENDA DE PA

241/82, del que s'adjuntarà fotocòpia a

llicència.

que leixen les
ordenades pel Decret

la notificació de la

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Fer-se càrrec de totes les despeses que comporti la
creació de la CREU ROJA DEL MAR, amb els corresponents justi
ficats de cadascuna de les mateixes.

24.1.- Contractar una Pòlissa d'Accidents pels treballadors
de plantilla funcionaris, els quals estan dins la M.U.N.P.A.L.,
amb Contracte de la Seguretat Social per assistència metge
farmacèutica, i que en el mateix no estava inclòs l'assistència
per accidents de treball.

24.2.- Es dóna compte de l'escrit que tramet la Direcció
General de la Policia, Comissaria de Portbou, manifestant que
poden passar-se a recollir les fitxes de declaració per fer el
Document Nacional d'Identitat, que com cada cinc anys es de
plaçaran al nostre Municipi per la renovació del document.

20.2,- Es dóna compte de la resolució dictada pel Govern
Civil en relació a la sol.licitud de la Sra, Matilde Hernandez
per poder tancar el bar a les quatre del mati, i la qual se li

denega. La Comissió acorda l'assabentat.

20.3.- CONCEDIR al Sr. Francesc BOADA BARRAGAN} en relació a

la seva petició de data 26-3-85 N' 937 del Registre d'Entrada,
llicència per a pintar a la columna de l'exterior de la gela
teria situada a la Plaça Major, 2 unes lletres que diguin CA
FETERIA.

21.1.- CONCEDIR al Sr. JOSEP SOLA NEGRE, en relació a la seva

petició de data 26-3-85, N' 926 del Registre d'Entrada, lli
cència per l'ocupació a la Platja de Grifeu amb 4 m2. per
col.locar una caseta de venda de gelats durant la temporada
d'estiu 1.985; ara bé, els Serveis Tècnics li marcaran el. lloc i
els metres de l'ocupaciój i haurà de donar compliment als se

güents condicionaments:
1er.- Haurà de prestar una

garantir l'ordre i la netedat

20n.- Caldrà que presenti
SOCIAL DE LA MARINA.

fiança de 10.000'- Ptes. per a

de l'entorn de l'ocupació.
l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT

3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.2.- CONCEDIR al Sr. JOSEP SOLA NEGRE, en relació amb la

seva petició de data 26-3-85, N' 927 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació a la Platja de Grifeu de 50 m2. de

terrassa davant del Bar de la seva propietat, durant la tem

porada d'estiu 1.985, ara bé, els Serveis Tècnics marcaran el

lloc i els metres de l'ocupació; haurà de donar compliment als
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següents condicionaments:
ler.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa

SOCIAL DE LA MARINA.
l'INSTITUT

21.3.- CONCEDIR al Sr. FRANCESC BOADA BARRAGAN, en relació
amb la seva petició de data 26-3-85, N' 936 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació a la Plaça Major, de 10 m2.
per col.locar taules i cadires davant de la gelataria de la seva

propietat durant la temporada baixa i ampliar l'ocupació durant
la temporada alta, fins a 40 m2.; ara bé, els Serveis Tècnics
Municipals li assenyalaran els metres de totes dues ocupacions.

Haurà de donar compliment als següents condicionaments:
ler.- A que els dies de la Festa Major d'Estiu, els de la

Volta Ciclista, i altres actes en que l'Ajuntament necessiti la
Plaça Major, haurà de retirar-se de l'ocupació fins allà on li
assenyalin els Serveis Municipals.

20n.- Mantenir neta tota la superficie de l'ocupació, i
sempre a càrrec del sol.licitant.

3er.- Prestar una fiança de 50.000'- Ptes., per garantir la
neteja i l'ordre de l'ocupació i el seu entorn.

20.4.- CONCEDIR a la Sra. PILAR BOSCH BUXEDA, en relació a la
seva petició de data 28-3-85, N' 948 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació d'un rètol lluminós en el carrer
Pintor Terruella, n' 2, a la façana del PETIT BAR.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de
724.063'- Ptes.

26.1.- Es dóna compte del PLEC DE CARRECS n' 12, que presenta
el Sr. Marcel Vila Roig, corresponent a Llicència d'Obertura
ascendint el mateix a 92.000'- Ptes., examinat i trobat conforme

s'aprova el mateix.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Havent-se aprovat el mes de gener passat les acti
vitats musicals per la temporada d'estiu 1.985, i ascendint les
mateixes a 2.000.000'- Ptes., aquesta Comissió acorda:

ler.- Dirigir-se al Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, sol.licitant una subvenció per les activitats que
es realitzaran durant el present any 1.985.

20n.- Facultar al Sr. Alcalde-President, perquè signi quants
documents siguin necessàris per tramitar i acceptar l'ajuda
económica esmentada.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
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Informativa d'Obres Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Donada compte de la Certificació N· 1, per les obres
de CONSTRUCCIO EDIFICI SERVEIS, subscrita per l 'Arquitecte
Director de les obres Sr. Ricard Fina Segura" per un import de
3.743.014'- Ptes., i estudiada convenientment l'esmentada
certificació; s'acorda donar conformitat a la mateixa abonar
l'import a l'Empresa constructora TARRACO S.A .., previ la re

posició de fons del Banc de Crédit Local d'Espanya.
Aix' mateix s'aprova la part proporcional de l'esmentada

Certificació que correspon al Dispensari Municipal per un import
de 459.019'- Ptes.

10.2.- Vista la instància que presenta el
AYATS, de data 21-3-85, N' 899 del Registre d'Entrada,
l e c i

ó

a l e Suspensió d t Ilb re s decretada per l'Alcaldia
27-2-813; i "

. .list l'infor'me emès pe 1 Tècn ic
Comissió acorda:

1er.- Que com a tràmit previ a

d'obres, haurà de procedir,
a) - Acabament de la plaça de gir.
b) - Retallar els garatges conforme el plànol presentat.
20n.- Per poder autoritzar la construcció del transformador

de llum, haurà de presentar el corresponent plànol.

Sr. FIDEL BAUS

Municipal,

en re

en data

aquesta

,
a i xe c e me n t de Is suspensió

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'apro'.lació dels que l s es p r o p o e e

, per unanimitat s 'acorda:
CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als
senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. RAUL MARGARITS SABATER en representació del Sr.
ERALP OZBEK, en relació a la seva petició de data 26-3-85, N"
930 del Registre d'Entrada, per la construcció d'una escala en

el j a r d i i tapar amb e n vè el p e s s e d fs d'accés a l'habitatge,
complint amb els 3 m. de separació amb el limit de parcel.la i
sense excedir del percentatge d'edificabilitat, en l' immoble

Mirador, apartament l, de Super Fane.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent dos quarts de
dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins
1 'acta, que després de llegida i tr da conforme la signen tots
els assistents amb mi} e ecr_tari, que certifico. D6no
fe.
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A la Vila de Llançà, a onze d'abril del mil nou-cents vui
tanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,En Josep M. Salvatella i Suñer, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb l'assistència dels senyors que s'indiquen a
l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria,
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS CONCURRENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari En NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** A L CAL D I A.-

1.1.- Vist l'escrit subscrit pel Sr. Josep Sánchez i nou

signants més, registrat en aquestes Dependències Municipals amb
data 11-4-85, núm. 1040 del Registre d'Entrada, en relació a

l'escrit tramès als veins per aquest Ajuntament, titulat "LA
VERITAT SOBRE L'AFER DEL CENTRE CULTURAL".

Després d'un breu comentari sobre el mateix, per unanimitat
s'acorda:

1er.- Donar-se per assabentats de l'escrit referit, mani
festant que si bé es respecta la seva opinió, no és compartida
per aquesta Comissió.

2on.- Informar que l'escrit públic sobre l'afer del Centre

Cultural, encara que era signat per l'Alcalde, ho era en nom de
l'Ajuntament en Ple i representava l'opinió de la totalitat de
la Corporació.

3er.- Quant a la nostra contestació, a la instància pre
sentada pel Sr. Josep Sánchez en data 7-3-85, és ben clar que es

tractava d'una resolució de la Comissió Municipal Permanent.
4rt.- A proposta del Grup Municipal Socialista, es fa constar

que l'acord de l'Ajuntament sobre el particular, s'entén que no

queda minimitzat, com al.ludeixen els signants del document

presentat, tota vegada que l'escrit que va repartir el Consell
Executiu del PSC (PSC-PSOE) representa una minoria de militants,
mentre que el Grup Municipal Socialista representa les persones
que els varen votar en les eleccions.

5è.- Pel que fa referència als altres aspectes de

presentat, ens sembla que s'han tractat a bastament

diverses notes que ja ha fet l'Ajuntament, i per tant

als mateixos seria repetitiu i innecessàri.

l'escrit
en les

al.ludir

1.2.- Fer constar la manifestació verbal formulada

Joaquim Falcó, Conseller de Comerç i Turisme, sobre el
de fraguat ràpit, que es fa servir en la construcció

304280
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difici de Serveis, considerant necessàri la seva anàlisis, ja
que segons li han dit, si la qualitat no és l'adeqüada podria
motivar greus conseqüències.

La Comissió es dóna per assabentada, indicant que segons
hainformat l'Arquitecte Director de les Obres, Sr. Ricard Fina
Segura, es venenfent anàlisis per un laboratòri especialitzat de
cadascun dels viatges de formigó que es fan.

1.3.- Pel Sr. Alcalde es dóna compte de l'escrit que el
Departament d'Indústria i Energía} Direcció General de Política
Energètica, dirigeix amb motiu del montatge d'una torre ane
momètrica en el Paratge de Cap Ras, que tindrà lloc a finals
d'abril o primers de maig i durant uns sis mesos aproximats, per
mesurar i enregistrar el vent. La Comissió acorda l'assabentat.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Co
missió Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Proposar al Sr. Alcalde-President perquè decreti la
SUSPENSIO D'OBRES, de la construcció que realitza el Sr. MANUEL
RODRIGUEZ CARMONA, en la Urbanització Puig de la Bellacasaj per
tal com encara no s'ha concedit cap llicència d'obres per la
construcció que realitza el Sr. Rodriguez en la Urbanització
esmentada.

10.2.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. JOAN SAGUER MAURICI
de data 18-3-85 N'929 del Registre d'Entrada, sol.licitant la
devolució de la fiança dipositada com a garantia de l'execució
de les obres d'urbanització del carrer Llibertat.

Resultant que les obres d'urbanització de l'esmentat carrer

no han estat executades, i vist l'informe del Tècnic Municipal,
aquesta Comissió acorda:

Manifestar al Sr. SAGUER que no és procedent retornar la

fiança mentre no s'hagin realitzat les esmentades obres d'ur
banització.

10.3.- Donada compte de la Certificació N' 1, per les obres
de CONSTRUCCIO DE 60 NINXOLS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL,
subscrita per l'Arquitecte Director de les obres Sr. Ricard Fina

Segura, per un import de 787.500'- Ptes., estudiada conve

nientment l'esmentada certificació; s'acorda donar conformitat a

la mateixa i abonar el seu import a l'Empresa CONSTRUCCIONES

JOAQUIN GONZALEZ CARRILLO.

10.4.- En relació a l'escrit que dirigeix la HIDROELECTRICA
DEL AMPURDAN, S.A.} de data 22-3-85 N' 1005 del Registre
d'Entrada, sol.licitant la devolució de la fiança dipositada com

a garantia de les obres d'instal.lació d'una xarxa de Baixa
Tensió a l'Avg. Pau Casalsj aquesta Comissió acorda:

RETORNAR a la Companyia HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN, S.A. la

fiança dipositada per un import de 65.000'- Ptes. mitjançant
aval bancari.

10.5.- En relació a l'escrit que dirigeix la HIDROELECTRICA

DEL AMPURDAN, S.A.}de data 22-3-85 N' 1003 del Registre
d'Entrada, sol.licitant la devolució de la fiança dipositada com

a garantia de les obres d'instal.lació d'un cable soterràni

304281



d'Alta Tensió en el c/o Dolors Falcó fins el c/o Nicolas Sal
meron; aquesta Comissió acorda:

MANIFESTAR a la Companyia HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN, S.A.,
que no pot retornar-se l'aval bancari presentat com a fian�ad'un import de 93.500'- Ptes., per tal com encara no està to
talment liquidat l'import de l'asfaltat del carrer.

**** LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les diverses
a la vista

l'aprovació
proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i
dels informes obrants en cadascun dels expedients,
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as
senyalen] i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu
nicipals, les llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

11.1.- Al Sr. SILVERI RIERA NEGRE, per la construcció
annexe de l'Hostal Beri, en el carrer la Creu n 16 i
Nicolas Salmerón, segons el projecte de l'Arquitecte Sr.
Ros i Casadevall, visat pel Col.legi corresponent amb
854/0711 de data 11-3-85.

CONDICIONAT: A que haurà de complir les modificacions
sentades en projecte i realitzades per l'Arquitecte autor
mateix.

Les parets mitgeres hauran de tractar-se com a fa�anesJ
arrebossat i pintat.

d'un
carrer

Josep
el n

pre
del

11.2.- Al Sr. JULIAN GARCIA UCEDA en representació del Sr.

Casna, en relació a la seva petició de data 21-3-85, N' 898 del
Registre d'Entrada, per la construció d'un habitatge unifamiliar
en la parcel.la n' 24 del carrer Guillem de Berguedà de Grifeu,
segons projecte tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr. Carlos
Victoria Planas, i visat pel Col.legi corresponent amb el n

854/0677 de data 7-3-85.

11.3.- Al Sr. JOSE MIGUEL GARCIA GARCIA en representació
d'IMMOBILIARIA BALGAR,S.A., en relació a la seva petició de data

1-3-85, N' 692 del Registre d'Entrada, per la construcció d'un
immoble amb 8 habitatges i locals comercials a l'Avg. Europa,
segons projecte tècni� subscrit per l'Arquitecte Sr. Enrique
Fita Alegre, i visat pel Col.legi corresponent amb el n 854/
0603 de data 1-3-85.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:
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12.1.- Al Sr. HENRI BAUDIMENT en relació a la seva petició de
data 9-4-85, N' 1016 del Registre d'Entrada, per la construcció
d'una barbacoa en el jardí de l'Edifici "Mireia" en el carrer
Guillem de Berguedà, parcel.la n' 3.

CONDICIONADA: A que la barbacoa autoritzada no pot invadir
els tres metres de separació dels limits de propietat.

12.2.- Al Sr. JOAN PLANAS BOSCH en relació a la seva peticióde data 1-4-85, n'975 del Registre d'Entrada, per realitzar
obres interiors consistents en arrebossat de parets, enrajolarcambres de bany i cuina, col.locar gres al terra, esgraons i
zòcols, col.locar marcs a portes i finestres, i a l'exterior
arrebossar les façanes i repassar el teulat, en la casa de la
seva propietat de La VaIleta,

12.3.- A la Sra. LIBERATA DARDER BALLO en relació a la seva
petició de data 1-4-85, n' 976 del Registre d'Entrada, per a
canviar les rajoles de la cuina i col.locar una porta en la casa
situada en el carrer La Mina, 29.

12.4.- Al Sr. SEBASTIAN CARLES PARONELLA en relació a la seva

petició de data 1-4-85, N' 979 del Registre d'Entrada, per la
construcció d'una paret de tanca de 30 cm d'alt segons croquis
adjunt a la petició en el Paratge de Madras.

12.5.- A la Sra. CARME BOSCH en relació a la seva petició de
data 30-3-85, N' 974 del Registre d'Entrada, per enderrocar mur
dins de la seva propitat en la Urbanització Sant Carles.

12.6.- Al Sr. JULIAN GARCIA UCEDA en representació del Sr.
Alois Beker, en relació a la seva petició de data 29-3-85, N'
958 del Registre d'Entrada, per la construcció d'un garatge
adossat a l'habitatge en el carrer Guillem de Berguedà, de

Grifeu; parcel.la 24, segons projecte de l'Arquitecte Sr. Carlos
Vitoria Planas.

12.7.- Al Sr. MANUEL RODRIGUEZ CARMONA en representació de la
Sra. VRANKEN, en relació a la seva petició de data 22-3-85, N'
903 del Registre d'Entrada, per canviar canonada d'aigua en la

cuina, col.locar una pica nova i enrajolar, en l'habitatge
situat a Les Carboneres.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Vistes les peticions que es

relacionen dels senyo�s que s'indiquen, i l'informe emès pel
Tècnic Municipal en cadascuna de les mateixes) per unanimitat
s'acorda:

13.1.- DENEGAR la petició que formula el Sr. TORCUATO PEREZ
DE PORRAS en representació del Sr. Bertrand Henri, de data 1-

4-85, N' 977 del Registre d'Entrada, sol.licitant llicència per
f�r un rebaix de terres, cambra de bany i trasteren el Paratge
Cau del Llop, per tal com es precisen plànols detallats, amb les

façanes incloses.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:
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16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua del
Servei Municipal que presenta A.S.C.B.] de data 2-4-85, núm. 984
del Registre d'Entrada, s'acorda DENEGAR la mateixa corresponent
a la n' 61 Sra. Teresa Soler Puig, per tal com es traba fora de
la zona del subministre municipal.

16.2.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua
Servei Municipal que presenta A.S.C.B.} de data 9-4-85,
1025 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat
mateixa corresponent a la n' 62 Sr. JOSEP PORTELL GOETZ.

del
núm.

a la

16.3.- En relació a l'escrit que dirigeix el Sr. José Chacón
Nieto, de data 20-2-85 núm. 548 del Registre d'Entrada, mani
festant troba excessiu l'import dels treballs per la connexió
d'aigua i demana l'especificació dels preus, aquesta Comissió
acorda manifestar al Sr. Chacón, que s'ha donat trasllat del seu
escrit a la Companyia arrendatària del Servei d'aigües.

16.4.- Examinat l'estudi que presenta A.S.C.B., Companyia
arrendatària del Servei d'Aigües, sobre els preus dels treballs
necessàris d'efectuar a la Urbanització Sant Carles per la seva

legalització del servei, aquesta Comissió acorda l'assabentat i
donar conformitat al mateix.

16.5.- En relació a la conversa mantinguda amb el Sr. JOSEP
CAPMANY i PAGES, per la connexió a la xarxa de subministrament
d'aigua municipal] aquesta Comissió acorda dirigir-se al Sr.

Capmany, manifestant-li que ha de cursar la sol.licitud co

rresponent al servei d'aigües A.S.C.B.] en el ci. Palandriu.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme] per unanimitat s'acorda:

32.1.- A continuació el Secretari, llegí la sol.licitud de
llicència formulada pel Sr. FRANCISCO CONTRERAS MATEO, com

arrendatari del local situat en el carrer Unió, per la ins
tal.lació d'una activitat dedicada a carnisseria.

Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor

Municipal, Sr. Ricard Fina i Segura; la Comissió Municipal de

Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat; i tenint en compte
de que no hi ha hagut cap reclamació] aquesta Comissió Perma

nent, per unanimitat acorda:
Emetre informe en el sentit de que l'emplaçament proposat per

a l'esmentada activitat i les circumstàncies que concòrren estan
d'acord amb les Ordenances Municipals] Pla d'urbanització local
i Reglament d'Activitats molestes] insalubres, nocives i pe
rilloses del 30 de novembre del 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Permanent
és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada.

CONDICIONADA al compliment de les mesures correctores que
figuren en el projecte presentat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial
d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

31.2.- CONCEDIR al Sr. NARCIS TURRO VILANOVA en relació a la
seva petició de data 29-3-85 núm. 957 del Registre d'Entrada,
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llicència pel canvi de nom d'una activitat de venda de queviures
situada en el l.o c a I del carrer Rafael Estela n

'

3) abans a nom
de Mercè Causa Colomer i posar-lo a nom del sol.licitant Sr.
Narcís Turro Vilanova; previ el pagament dels drets correspo
nents.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació) per unanimitat s'acorda:

20.1.- En relació a l'expedient tramitat per la contractació
d'una Polissa d'Asseguran�a de Responsabilitat Civil per l'A
juntament, s'han presentat diversos projectes per part de les
Companyies asseguradores ZURICH-SEGUROS, CATALANA-OCCIDENTE, LA
SUIZA-SEGUROS, MULTIMAR, S.A., CRESA, Aseguradoda Iberica, CAJA
DE PREVISION, SEGUROS BILBAO Y MADFRE.

Examinat l'estudi que ha emès el Perit-taxador Sr. Lluis
Regas Vidal, aquesta Comissió acorda contractar la polissa de
Responsabilitat Civil amb la Companyia CRESA, Aseguradora
Iberica, per un import de 67.094'- Ptes., anuals per tal com és
la que millor s'adapta a les necessitats d'aquest Ajuntament.

21.2.- CONCEDIR a la Sra. M" de los Angeles HERNANDEZ GIL en
relació a la seva petició de data 23-3-85 n" 922 del Registre
d'Entrada, llicència per la col.locació d'un rètol amb la
inscripció "RESTAURANT L'ONA", en l'Avg. Mestral.

CONDICIONAT a que el rètol haurà de col.locar-se a 4 m.

d'altura.

21.3.- CONCEDIR al Sr. EDELMIRO FERNANDEZ en rep. de la Sra.
Fca. López, en relació a la seva petició de data 1-4-85 núm. 980
del Registre d'Entrada, llicència per la col.locació d'un rètol
amb la inscripció "XURRERIA, RESTAURANT, BAR" en el carrer

Castellar.

22.4.- DENEGAR la petició que formula la Sra. M' Cristina
CERDAN FERNANDEZ, de data 1-4-85 núm. 981 del Registre d'En

trada, sol.licitant la venda d'un nínxol en el Cementiri Mu

nicipal, per tal com no queden ja nínxols disponibles per
vendre.

20.5.- CONCEDIR al Sr. FIDEL BAUS AYATS en relació a la seva

petició de data 15-11-84, núm. 3106 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús d'una placa de GUAL en

l'entrada del garatge situat en la travessera del c/o Colon, amb
l'Alvarez de Castro, previ el pagament dels drets corresponents.

21.6.- CONCEDIR al Sr. JOSEP ALCON i TERAL en representació
de Viatges Plaimont, en relació a la seva petició de data 12-
3-85 N' 818 del Reqistre d'Entrada, llicència per la col.locació
d'un rètol amb la inscripció de "VIATGES PLAIMONT",en el carrer

Castellar, Edifici Occidental,

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda�
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seu

in

per

27.1.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.
Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el gue assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per
unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de 484.694'- Ptes.

29.2.- Vista la reclamació gue presenta el Sr. EDUARD PIÑOL
ORTELLS, de data 4-4-85 núm. 1.000 del Registre d'Entrada, sobre
la liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua expt. n 24/85, i
l'informe gue sobre el particular ha emès el Secretàri-Inter
ventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant gue el coeficient de participació aplicat en la li
quidació presentada, és erròni segons pot comprovar-se amb la
fotocòpia de l'escriptura gue presenta.

RESULTANT que segons l'escriptura el coeficient de parti
cipació és del 8'30 per 100] enlloc del 14'27 gue figura en la
liquidació.

Per unanimitat s'acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. EDUARD PIÑOL

ORTELLS, en l'aplicació del coeficient de participació.
20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liguidació practicada en base als criteris exposats] i que
ascendeix a 3.843'- Ptes.

3er.- Notificar a l'interessat el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar] órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

plaç

29.3.- Vista la reclamació gue presenta el Sr. FERNANDO
FERNADEZ CAMPANARIO, de data 9-4-85 núm. 1015 del Registre
d'Entrada] sobre la liquidació de l'arbitri de Plus Vàlua, expt.
núm. 29/85, i l'informe que sobre el particular han emès els
Serveis Tècnics Municipals i el Secretari-Interventor.

RESULTANT gue el recurrent basa la seva reclamació mani
festant gue el terreny objecte de transmissió, té una pendent
molt pronunciada, i en la liguidació no s'ha tingut en compte.

RESULTANT que en l'informe emès pels Serveis Tècnics es fa
constar que el terrenyen güestió té una pendent molt pronun
ciada.

CONSIDERANT que l'art. 92.2 del Reial Decret 3250/76 as

senyala que podran augmentar-se o disminuir-se fins un 20 per
100 el valor deIs index aprovats.

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. FERNANDO

FERNANDEZ CAMPANARIO, aplicant una disminució del 20 per 100
sobre el preu unitari final.

20n.- Assenyalar com a guota definitiva la resultant de la
nova liquidació practicada en base als criteris exposats i gue
ascendeix a 58.450'- Ptes.

3er.- Notificar a l'interessat el present acord pel seu

coneixement i efectes, amb indicació dels recursos gue pot
interposar, órgan davant gui hagide presentar-los i plaç per a

interposar-los.

29.4.- Vista la reclamació que presenta el Sr. JAUME

SELLES, de data 23-3-85, núm. 924 del Registre d'Entrada,
la liquidació de Plus Vàlua, expt.n· 44/85, i l'informe

MACAU
sobre

que
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sobre el particular ha emès el Secretari-Interventor.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que,
ler.- Si bé s'ha tingut en compte un descompte del 20 per 100

en el Valor Final i un increment sobre el Valor Inicial per
Contribucions Especials, creu que s'hauria de mesurar també les
obres d'urbanització portades a terme en aquest terreny.

2on.- Demanar un aplaçament del 50 per 100 de l'import total
de la liquidació que ha de pagar en tres mesos.

CONSIDERANT que com al.lega el recurrent, a la liquidació ja
s'han tingut en compte les Contribucions Especials pagadesdurant el període impositiu i que qualsevol altre obra rea
litzada es troba contemplada dintre dels valors que s'assenyalen
en els tipus impositius.

Aquesta Comissió Permanent, per unanimitat acorda:
ler.- DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. MACAU

SELLES, per tal com periòdicament es venen aprovant els tipus de
valor de terreny, els quals oscil.len tinguen en compte les
condicions i variacions dels mateixos. l perquè a la liquidació
provisional notificada, ja s'han tingut en compte les Contri
bucions Especials pagades.

2on.- Assenyalar com a quota definitiva la notificada com a

provisional d'un import de 108.902'- Ptes.
3er.- Atorgar un fraccionament amb el pagament de la mateixa,

establint-se pel primer pagament del 50 per 100 de la quota,
dins dels quinze dies a comptar de la rebuda de la present
notificació, i la resta abans del dia 31 de juliol del 1.985.

29.5.- Vista la reclamació que formula el Sr. RAUL MARGARITS

SABATE} en nom i representació dels Srs. FRANCESC GARRIGA CO
ROMINAS i JUAN TORRES CULUBRET, de data 3-11-85, núm. 3003 del

Registre d'Entrada, sobre les liquidacions de Plus Vàlua, ex

pedients núms. 277-A, 277-B, 243, 244, 245, 246, 247 i 248 del

1.984, i l'informe que sobre el particular ha emès el Secre
tari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que,

1'.- Les obres que hauran de realitzar-se en relació amb el

Projecte d'Urbanització actualment en tràmit haurien de des

comptar-se de l'Impost de Plus Vàlua.
2on.- Que els terrenys tenen una pendent molt exagerada.
3er.- Que varen cedir gratuïtament 5.000 m2. de terreny a

l'Ajuntament, destinats a zona verda i que haurien de des

comptar-se de l'Impost esmentat.
4rt.- Que els percentatges i dates assenyalades en les li

quidacions estan equivocades.
RESULTANT que l'Impost de Plus Vàlua grava la transmissió de

terrenys durant el període impossitiu i que les Contribucions

Especials pagades i millores permanents realitzades) es tindran
en consideració quan s'hagin realitzat, durant el període
d'imposició i subsisteixin al acabar el mateix.

CONSIDERANT que les obres d'urbanització a que fa referència
el recurrent) actualment estan en fase de projecte i en con

seqüència encara no han estat començades.
CONSIDERANT que en l'informe emès pels Serveis Tècnics Mu

nicipals es fa constar de que realment el terreny té una pendent
superior al 20 per 100.
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,

CONSIDERANT que, si bé, es cert que varen entregar-se gra-
tuïtament a l'Ajuntament unes superficies per a zones verdes i
vials aquesta cessió va ésser a conseqüència d'uns pactes en

l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, entre els quals
no hi figura per res l'Impost de Plus Vàlua i que la superficie
de terreny esmentada, no consta en la transmissió de la li
quidació, la qual es recorre.

CONSIDERANT que de la fotocòpia de les escriptures presen
tades, s'ha comprovat que la transmissió inicial, va tenir lloc
el 15-3-69, data de la defunció de l'anterior propietari, bé que
a efectes de liquidació aquesta circumstància no motiva cap
variació, ja que al haver-se calculat a 175'- Ptes./m2. és el
mateix valor que assenyala la corresponent Taula de Valors en el
període de que es tracta.

Aquesta Comissió Permanent, per unanimitat acorda:
1er.- ESTIMAR la part de la reclamació formulada pel Sr.

Margarits sobre la pendent del terreny, aplicant una disminució
del 20 per 100 sobre el tipus unitari final.

20n.- DESESTIMAR la resta de la reclamació per tal com:

a) Les obres d'urbanització, si es realitzen seran fora del

període impositiu.
b) La cessió en concepte de zona verda i vials, no forma part

dels terrenys objecte de la present liquidació.
c) Que l'error sobre la data de la transmissió inicial no

repercuteix en el preu del valor unitari, ja que abans s'havia

aplicat equivocadament un valor inadeqüat.
3er.- Assenyalar com a quotes definitives les resultant de

les noves liquidacions practicades, i que ascendeixen a:

LIQUIDACIO N' 243/84. 59.187'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 244/84. 64.394'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 245/84. 59.129'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 246/84. 60.752'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 247/84. 59.319'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 248/84. 62.931'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 277-A/84. ANUL.LADA.----

LIQUIDACIO N' 277-B/84. 117.000'- Ptes.

4rt.- Notificar al reclamant, i als dos representats el

present acord, pel seu coneixement i efectes, amb indicació dels
recursos que pot interposar, órgan davant qui hagi de presen
tar-los i plaç per a interposar-los.

29.6.- Vista la reclamació que presenta la Sra. BERNABEA

FORCANO CEBOLLADA, de data 23-7-84, núm. 2047 del Registre
d'Entrada" sobre les liquidacions de Plus Vàlues expts. núms.

del 244-A al 256-A del 1.984 ambdues incloses, i l'informe que
sobre el particular ha emès el Secretari-Interventor.

RESULTANT que la recurrent basa la seva reclamació mani

festant,
1er. Que l'augment del valor estimat és molt exagerat.
20n. Que no s'han tingut en compte les Contribucions Espe

cials per l'Enllumenat públic.
ATENENT que en contra del que al.lega la reclamant, aquest

Ajuntament ha vingut aprovant les valoracions periòdicament les

quals, a més a més d'haver-se fet públiques han estat aprovades
per la Delegació d'Hisenda fins l'any 1.980, i en virtut ,de la

Llei 40/81 l'aprovació definitiva correspon a la Corporacló.
CONSIDERANT que el valor assignat de 300 Ptes. de l'inicial,

i de 1.800 Ptes. el final fa referència al METRE QUADRAT enlloc
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de pams quadrats que al.lega la recurrent, circumstància que
demostra que els preus estan molt per sota del valor real.

CONSIDERANT que la recurrent ha justificat el pagament de les
Contribucions Especials per Enllumenat Públic, dins del període
impositiu, per uns imports de:

Liquidació n' 244-A - 3.585'- Ptes.; Liquidació n 245-A
1.187'- Ptes.; Liquidació n' 246-A - 1.187'- Ptes,; Liquidació
n' 247-A - 1,187'- Ptes.; Liquidación' 248-A 1.187'- Ptes.;
Liquidació n' 243-A 69.945'- Ptes.; Liquidació n'249-A
1.187'- Ptes.; Liquidació n' 250-A - 1.187'- Ptes.; Liquidació
n' 251-A - 1.187'- Ptes.; Liquidació n' 252-A - 1.187'- Ptes.;
Liquidació n' 253-A -1.187'- Ptes.; Liquidació n' 254-A - 745'
Ptes.; Liquidació n' 255-A - 745'-oPtes.; Liquidació n' 256-A
745'- Ptes.

CONSIDERANT que per l'aprovació dels tipus unitaris per
l'Ajuntament s'han seguit els tràmits establerts de conformitat
amb l'art. 90 del Reial Decret 3250/76.

CONSIDERANT que l'art. 92.4, apartat a) assenyala que el
Valor Inicial s'incrementarà per les Contribucions Especials
devengades en el mateix terreny.

CONSIDERANT que la bonificació del
unitaris esmentats en la reclamació

92.2, 3', no és d'aplicació per tal

configuració ni les característiques
referència l'es entat article.

Aquesta Comissió Permanent, per unanimitat acorda:
ler.- ESTIMAR l'apartat de la reclamació formulada per la

Sra. Forcano, que fa referència al pagament de les Contribucions

Especials, incrementant l'import del Valor Inicial de cadascuna
d'elles.

2on.- DESESTIMAR la part de la reclamació sobre l'augment
exagerat del valor) tota vegada que les valoracions han estat

aprovades periòdicament de conformitat amb el que estableixen
les disposicions vigents.

3er.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO l'al.legació sobre l'augment
del Valor Inicial en un 20 per 100 i disminució del Valor Final

pel mateix percentatge, pel que s'ha exposat en la part expo
sitiva del present acord.

4rt.- ASSENYALAR com a quotes definitives les resultants de
les noves liquidacions practicades en base als criteris expo
sats, i que ascendeixen a:

LIQUIDACIO N' 243-A/84. 151.309'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 244-A/84, 16.116'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 245-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 246-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 247-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 248-A/84, 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 249-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 250-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 251-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 252-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 253-A/84. 5.355'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 254-A/84. 3.361'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 255-A/84. 3.361'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 256-A/84. 3.361'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a la interessada el present acord, pel seu

coneixement i efectes amb indicació dels recursos que pot in

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i pla9 per

20 per 100 sobre els tipus
i que assenyala l'art,

com no es donen ni la
en el terreny a que fa
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interposar-los.

29.7.- Vista la reclamació que presenta el Sr, MARTI SERRA
DAUNIS, de data 10-3-85, núm. 864 del Registre d'Entrada, sobre
les liquidacions de Plus Vàlua núms. 39 i 40 del 1.985, i
l'informe que sobre el particular han emès els Serveis Tècnics
Municipals i el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que,

a) El terreny objecte de transmissió té una pendent molt
considerable.

b) S'han realitzat obres d'urbanització en el terreny i creu

s'haurien de tenir en compte les mateixes en la liquidació.
c)S'ha cedit a aquest Ajuntament una quantitat molt consi

derable de terreny destinat a zona verda.
RESULTANT que en l'informe emès pels Serveis Tècnics es fa

constar que efectivament la pendent del terreny té un desnivell
superior al 20 per 100; i que a més a més en la liquidació el
valor final aplicat no és el que correspon a la categoria
Primera B, en que està inc los el tereny objecte de transmissió.

CONSIDERANT que la cessió de la superficie destinada a zona

verda va fer-se gratuïtament a aquest Ajuntament, a conseqüència
d'uns pactes en l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana,
no figurant-hi per res l'impost de Plus Vàlua, i la superficie
tampoc consta en la transmissió quina liquidació es recòrre.

CONSIDERANT que qualsevol obra o millora realitzada en el

terreny, es troba contemplada dintre dels valors que s'assen

yalen en els tipus impositius.
Aquesta Comissió Permanent, per unanimitat acorda:
ler,- ESTIMAR la part de la reclamació formulada pel Sr.

SERRA DAUNIS, pel que fa referència a la pendent del terreny,
aplicant una disminució del 20 per 100 sobre el tipus unitari

final; amb aplicació de la categoria Primera S, que correspon a

1.450'- Ptes./m2.
20n.- DESESTIMAR la resta de la reclamació, per tal com la

cessió dels terrenys en concepte de zona verda no formen part de
la liquidació. l per tal com, periòdicament es venen aprovant
els tipus de valor de terreny els quals oscil.len tinguen en

compte les condicions i variacions dels mateixos.

3er.- ASSENYALAR com a quotes definitives la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris abans exposats i

que les mateixes ascendeixen a 157.713'- Ptes. la núm. 39/85; i

a 146,222'- Ptes. la núm. 40/85.
4rt.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord,

coneixement i efectes amb indicació dels recursos que

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

plaç

seu

in

per

26.8,- Examinat el Plec de Càrrecs n' 4 que presenta la

TERESA GARCIA PLA, sobre Plus Vàlues, corresponent a les

quidacions núms. del 60 al 100 de 1.985, s'acorda donar

formitat a la mateixa per un import de 4.392.515'- Ptes.

Sra.
li

con-

26,9,- Examinat el Plec de Càrrecs n' 13 que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG, corresponent a l'OCUPACIO DE PLATGES s'acorda

donar conformitat al mateix per un import de 337.540'- Ptes.

26.10.- Examinat el Plec de Càrrecs n' 14 que presenta el Sr.
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MARCEL VILA ROIG, corresponent a LLICENCIES D'OBRES s'acorda
donar conformitat al mateix per un import de 110.000'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Donar conformitat al cartell del l Curs de Dansa
realitzat pel Sr. Rafael Borras.

36.2.- Programar els actes d'animació a realitzar durant la
temporada baixa, conjuntament amb la COMUNITAT TURISTICA DE LA
COSTA BRAVA, i segons el programa tramès.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde, es dóna per acabada la sessió essent les dotze de
la nit, de tot el gue s'ha tractat s'inclou dins l'acta gue
després de llegida i trobada conforme la signen tots els senyors
assistents amb mí, el Secretari, ue certifico. Dóna fe.
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SENYORS ASSISTENTS:

A la Vila de Llançà, el divuit d'abril del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SU�ER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb l'assistència dels senyors que a continuació
s'indiquen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria, de conformitat amb la circulada a l'efecte.

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
CARLES DURAN i MALAGRABA.

Excusa la seva assistència el Sr. JOAQUIM FALCO i FONT.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la
Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

18.1.- Adquirir a l'Empresa MARTORI-GARCIA, S.L.; vint pa
pereres del Model 420, per un import de 6.578'- Ptes. cada una.

17.1.- Al procedir-se als treballs de l'Enllumenat Públic
Ctra. del Port i altres s'ha comprovat que els pals dels fanals
del Passeig Marítim están en molt mal estat, pel que s'estima
seria convenient la seva substitució, aprofitant les obres que
es porten a terme. Per aixó aquesta Comissió acorda:

Encarregar a l'Empresa S.I.M.S.A., la instal.lació de
vint-i-un nous pals de fanal pel preu de 727.650'- Ptes.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- Contractat amb el diari "AVUI", un

nogràfic que dedicaran a Girona el proper mes

l'import del mateix a càrrec del Pressupost
nicipal de Turisme.

anunci pel mo

de maig, essent
del Patronat Mu-

30.2.- Convidar al Molt Honorable President Sr. Jordi Pujol,
perquè assisteixi el proper mes de Setembre a la inauguració i

començament de la 65 Volta Ciclista a Catalunya, que tindrà lloc
a aquesta Vila.

Al mateix temps, aprofitar per fer la inauguració de l'E

difici de Serveis, o/i l'Enllumenat Públic del Port.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de .la Comissió
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Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Designar i autoritzar al Sr. VICENÇ CANOVAS i MUSSONS,
Graduat Social, amb núm. de col.legiat 1.126, perquè en nom i

representació de l'Ajuntament de Llan9à compareixi i actui
davant tota classe d'Organismes dependents del Ministeri de
Treball i Seguretat Social i Organismes Autònoms, per tota mena

de tràmits i actes que calguin.

20.2.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix la Companyia
Telefònica Nacional d'Espanya, manifestant que el canvi de nom

dels carrers en llengua catalana en les guies telefòniques no

podrà fer-se fins la corresponent a l'any 1.986-87.
La Comissió acorda l'assabentat.

21.3.- Vist l'escrit que dirigeix el Col.lectiu d'Artesans de

l'Empordà, sol.licitant poder exposar els treballs de la II Fira
Itinerant d'Artesania, que tindrà lloc durant la temporada
d'estiu per tota la Costa.

Aquesta Comissió acorda, que trobant-se l'esmentada Fira
Itinerant molt interessant, el millor dia per realitzar-la seria
el 15 d'Agost, ja que la mateixa podria exposar-se a la Pla9a
Major.

21.4.- CONCEDIR a la Sr. ROSA M. CERVERA FAIXO, en relació a

la seva petició de data 3-4-85 núm. 992 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació d'un tendal en el local comercial
del carrer Castellar, 46. l també l'ocupació de la vorera amb
els articles de platja que vend en l'esmentat local, durant la

temporada d'estiu 85.
CONDICIONAT: A que els Serveis Tècnics Municipals li marcaran

els metres de l'ocupació.

21.5.- CONCEDIR a la CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA l

D'ESTALVIS, en relació a la seva petició de data 18-4-85, núm.

1119 del Registre d'Entrada, llicència per la col.locació d'uns

retols en la seva Oficina del c/o Nicolas Salmeron, 4 segons -els

planols que adjunten a la petició.
CONDICIONAT: A que el rètol col,locat en la paret mitgera amb

la finca propietat de l'Ajuntament, la llicència és a precari.

21.6.- CONCEDIR al Sr. SANTIAGO SOLER BOIX, en relació a la

seva petició de data 18-4-85, núm. 1110 del Registre d'Entrada,
llicència per col.locar a la platja del Port una caseta de bany,
amb una ocupació de 2 m2. durant la temporada d'estiu 1.985.

CONDICIONAT: A que els Serveis Tècnics marcaran els metres de

l'ocupació.

24.7.- Vista la documentació que tramet l'Empresa INDIKA

PUBLICIDAD, S.A., sobre les diferents senyalitzacions de que

disposa l'esmentada Empresa.
La Comissió acorda demanar un estudi sobre les diferents

zones de la Vila que han de senyalitzar-se.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:
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25.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el TRIBUNAL
ECONOMIC ADMINISTRATIU DE GIRONA, traslladant la resolució de la
reclamació formulada per l'Associació provincial Autònoma de
Comerciants no sedentàris de Girona contra la Modificació de

l'Ordenança Fiscal dels mercats; la qual va ésser desestimada i
es considera la taxa del mercat aprovada amb acord a dret. La
Comissió acorda l'assabentat.

29.2.- Vista la reclamació que formula el Sr. Raül Margarits
en representació del Sr. JEAN CLAUDE RENE SOULARD, de data 3-

4-85, núm. 991 del Registre d'Entrada, sobre les liquidacions de
l'arbitri de Plus Vàlua expts. núms. 258 i 259 del 1.984, i
l'informe que sobre les mateixes ha emès el Secretari-Inter
ventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que la transmissió s'ha calculat per la totalitat del

terreny, i que la part transmesa és del 50 per lOO, ja que el 50

per 100 restant ja Ii pertenexia com a conjuge.
RESULTANT que efectivament s'ha comprovat que la transmissió

ha estat del 50 per 100 de les superficies.
Aquesta Comissió Permanent, per unanimitat acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Margarits en

representació del Sr. Soulard, en relació. al50 per 100 transmés
en les liquidacions núms. 258 i 259 del 1.984) ara bé, el re

càrrec del 20% i les despeses ocasionades per les comunicacions,
hauran de pagar-se amb la nova liquidació.

20n.- ASSENYALAR com a quotes definitives les resultants de
les noves liquidacions practicades en base als criteris expo
sats, i que ascendeixen a:

N' 258/84; 121.157 Ptes. + 24.231 de recàrrec + 156 despeses
= 145.388 Ptes.

N' 259/84; 27.862 Ptes. + 5,573 de recàrrec + 156 despeses
33.435 Ptes.

pel
pot

plaç

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

seu

in

per

26.3.- Examinat el Plec de Càrrecs n' 5 que presenta la Sra.

TERESA GARCIA PLA, sobre Plus Vàlues corresponents a les li

quidacions núms. de la 101 a la 129 del 1.985, s'acorda donar
conformitat al mateix per un import de 432.578'- Ptes.

26.4.- Examinat el Plec de Càrrecs n'lS que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG, sobre ocupaclo de platges, s'acorda donar

conformitat al mateix per un import de 8.000'- Ptes.

26.5.- Examinat el Plec de Càrrecs n' 19 que presenta el Sr,

MARCEL VILA ROIG, corresponent a ocupació de la Plaça Major,
s'acorda donar conformitat al mateix per un import de 50.000'

Ptes.

26.6.- Examinat el Plec de Càrrecs n' 20 que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG, corresponent a Llicència d'Obres, s'acorda

donar conformitat al mateix per un import de 1.633.856'- Ptes.

formula

que

el
sobre

27.7.- Vista la proposta de despeses que

�l��lde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe
3U4G�4

Sr.
la



mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per
unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de 40.269'- Ptes.

36.2.- Estudiat el programa d'actes de l'estiu, així com els

preus que ja varen aprovar-se en seSSlO d'aqueixa Comissió

Permanent, s'acorda aprovar els preus de cada un dels actes que
es realitzaran:

Esbart Dansaire de Rubi, 700'- Ptes. menors fins a

400'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

36.1.- Pel Sr. Francesc Fabrega, Conseller de Cultura, es

dóna compte de que s'ha signat el contracte amb el violinista

Gon�al Comelles, per actuar el dia 3 d'Agost. El preu de
l'entrada pel públic serà de 700'- Ptes.

14 anys,

Entrades de Dansa, 400'- Ptes. menors fins a 14 anys,
Ptes.

Concert de música, 500'- Ptes.
Curs Guitarra, concert: 400'- Ptes.

300'-

36.3.- Es dóna compte de les actuacions previstes per la
Festa d'Estiu 1.985, que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18

d'Agost, i que seran:

Teatre a l'aire lliure; Orquestina Galana,
(230.000'-/250.000'- Ptes.); Havaneres i Conjunt, els dies 16,
17 i 18 respectivament.La Comissió acorda l'assabentat.r

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- En relació a l'escrit presentat pel Sr. FIDEL BAUS

AYATS, de data 16-4-85, núm. 1095 del Registre d'Entrada, de

manant la legalització dels apartaments de Grifeu, Urbanització

Tribulietx, segons plànols adjunts de l'Arquitecte Sr. Julià
Coll Plujà; i vist l'informe emés pel Tècnic Municipal, aquesta
Comissió acorda:

Que com a tràmit previ a l'aixecament de SUSPENSIO D'OBRES

que afecta l'obra, haurà de,procedir a:

ler.- Enderrocar els garatges, deixant l'edificació conforme
els plànols presentats.

20n.- Procedir a la construcció de la plaça de gir, tal com

figura en el projecte.

10.2.- Vist l'escrit subscrit pel Sr. JOAN COMPANY AGUSTI,
actuant en nom i representació de PROPMAR, S.A., de data 11-

3-85, núm. 791 del Registre d'Entrada, en relació amb l'expe
dient que es tramita sobre concessió de llicència d'obres per la

construcció d'un immoble en el carrer Les Carboneres.

Vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor Muni

cipal, així com la resta de documentació obrant a l'expedient,
per unanimitat dels assistents, s'acorda:

Previ el compliment dels condicionants que a continuació

s'assenyalen, ator�ar al Sr. Joan Company Agustí, en repre-

,
r
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sentació de PROPMAR, S.A., llicència d'obres per la construcció
de la l' fase d'un conjunt de 35 unitats, consistent la mateixa
en l'edificació de 8 habitatges i 8 garatges assenyalats en el
Projecte Bàsic del conjunt amb els núms. l i II, subscrit el
mateix per l'Arquitecte Sr. Pere Picola Masdeu, visat pel
Col.legi corresponent amb el n' 844.2890 del 30-10-84, en el
terreny situat al carrer Les Carboneres cantonada carrer Al
madraba.

Per l'efectivitat de la present llicència, haurà de com

plimentar els següents condicionaments:
1er.- Al ésser la llicència que s'atorga, la primera fase del

conjunt d'obres a realitzar en la finca, s'haurà de garantitzar
la consideració de parcel.la única i indivisible, tal i com

figura en el Projecte presentat, mitjan�ant inscripció en el

Registre de la Propietat.
2on.- Al no estar totalment urbanitzada una part de vials de

la parcel.la que es vol edificar, d'acord amb les normes mínimes
establertes pel pla, i a l'empar del que disposa l'art. 40 del

Reglament de Gestió Urbanística, el peticionàri haurà de:
a) Donar compliment a tot el que assenyala l'art, 40 del

Reglament de Gestió Urbanística.
b) Prestar fian�aJ en qualsevol de les formes admeses per

legislació vigent, per un import de 292.100'- Ptes., que
senyalen els Serveis Tècnics Municipals com a garantia
l'execució de les obres d'urbanització.

e) El compromís d'urbanitzar comportarà tot el que estableix
l'art. 40.2 del Reglament esmentat.

d) L'incompliment del deure d'urbanitzar comportarà tot el

que estableix l'art. 40.3 del mateix,Reglament.
3er.- Cessió del terreny afectat, amb formalització davant

Notari de la corresponent escriptura pública.
4rt.- Formalització d'un aval bancari de VUIT-CENTES NO

RANTA-VUIT MIL SIS-CENTES CINQUANTA-DUES PESSETES, per a ga
rantitzar la construcció d'un mur de contenció necessàri per
quan es procedeixi a l'eixamplament del carrer Tarragona.

5è.- Establir un pla� màxim d'alineació de la finca i ur

banització corresponent, en un termini de cinc anys, temps que
el mateix recurrent estableix per l'acabament de les obres de la

finca.

Donada a les diverses
a la vista

l'aprovació

lecturaD'OBRES.-**** LLICENCIES

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i

dels informes obrants en cadascun dels espedients,
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

11.1.- Al Sr. MANUEL RODRIGUEZ CARMONA, en relació a la seva

petició de data 12-3-85, núm. 804 del Registre d'Entrada, per la

construcció d'immoble amb tres habitatges, en la parcel.la 14 de
la Urbanització Puig de la Bellacasa, segons projecte subscrit

per l'Arquitecte Sr. Esteve Cortada visat pel Col.legi co

rresponent amb el n' 854/0604 de 1'1-3-85.
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CONDICIONAT: ler.- A que ha de complir les esmenes que
l'Arquitecte autor del Projecte ha realitzat en el mateix.

20n.- Cap planta de l'edifici pot quedar a més de 1'50 m. del
nivell del terreny.

11.2.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació del Sr.
FRANCESC MALLOL, en relació a la seva petició de data 18-3-85,
núm. 861 del Registre d'Entrada, per la construcció d'edifici
amb dos habitatges i garatge en el carrer 11 de Setembre, segons
projecte subscrit per l'Arquitecte Sr. Pere Gaspar i Farreras,
visat pel Col.legi corresponent amb el n' 85400545 del 25-2-85.

11.3.- Al Sr. JUSTO GONZALEZ CARRILLO, en relació a la seva

petició de data 27-3-85, núm. 939 del Registre d'Entrada, per la
construcció d'edifici de planta baixa i dos plantes pis en el
carrer Nuria, segons projecte subscrit per l'Arquitecte Sr.
Esteve Cortada, visat pel Col.legi corresponent amb el n

854/0816 del 21-3-85.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan�a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als
senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. TORCUATO PEREZ PORRAS en representació del Sr.
JOAN ARROYO, en relació a la seva petició de data 16-4-85,
1100 del Registre d'Entrada, per canviar vigues de fusta
unes de formigó i arreglar el teulat en la casa situada
carrer Dolors Falcó, n' 8.

CONDICIONAT: A que un Tècnic competent dirigeixi les obres.

núm.

per
al

12.2.- Al Sr. ANGEL GARRE BOSCH en relació a la seva petició
de data 18-4-85, n' 1108 del Registre d'Entrada, per modificar
una habitació obrint una porta i finestra ja marcats en la

construcció, per consulta metge; en la planta baixa de la casa

situada a l'Avg. Reina Fabiola, denominada "La Chicharra".
CONDICIONAT: A que un Tècnic competent dirigeixi les obres.

12.3.- Al Sr. PERE MARANGES JUANOLA en representació de la
Sra. Ana Baró, en relació a la seva petició de data 9-4-85, núm.
1093 del Registre d'Entrada, per arrebossar els baixos de la

fa�ana i de l'escala d'entrada en la casa situada al carrer

Argilar, n' 27.

12.4.- Al Sr. PERE MARANGES JUANOLA en representació de la
Sra. Juana Juanola, en relació a la seva petició de data 16-

4-85, núm. 1092 del Registre d'Entrada, per canviar el terra del
balcó de la casa situada al carrer Argilar, n' 31.

CONDICIONAT: A que el balcó ha d'estar a una altura mínima de

3'60 m.
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12.5.- Al Sr. JOSEP SALVAT COMAS en representació del Sr.
JOSEP JUANOLA LACASA, en relació a la seva petició de data 4-
4-85, núm. 999 del Registre d'Entrada, per la distribució
d'envans interiors en els baixos de la casa situada al el.
Rosselló de Grifeu, per ús exclusiu de la mateixa.

12.6.- Al Sr. ANDREU JUANOLA CRUZ en representació del Sr.
JOAN ABRIL, en relació a la seva petició de data 9-4-85, núm.
1041 del Registre d'Entrada, per col.locar gres en el menjador
de la casa situada al carrer General Alvarez, 8.

12.7.- A la Sra. MARGARIDA CASTILLO FONTDECABA en relació a

la seva petició de data 16-4-85, núm. 1076 del Registre
d'Entrada, per restauració de dues cuines i cambra de banyen
els habitatges del Cau del Llop.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Vistes les peticions que es

relacionen dels senyors que s'indiquen, i l'informe que sobre
les mateixes ha emés el Tècnic Municipal en cadascuna de les
mateixes, per unanimitat s'acorda:

13.1.- DENEGAR la petició formulada pel Sr. LLORENÇ
REIXACH, en representació de VALVI, S.L., de data 2-4-85,
997 del Registre d'Entrada; demanant una ampliació del
comercial situat a la Ctra. de La Bisbal a Portbou, Km. 63,
tal com es tracta de sòl NO URBANITZABLE.

VALES
núm.

local

per

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta, que
llegida i trobada conforme la signen tots els senyors
amb mi, el Secretar' e certifico.
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A la Vila de Llançà, el vint-i-cinc d'abril del mil nou-cents

vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb assistència dels senyors que a continuació

s'indiquen, a l'objecte de celebrar seSSlO ordinària de con

formitat amb la covocatòria circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT.

Excusa la seva assistència el Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari, EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL) titular de

la Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu
lectura de l'acta de la sessió anterior,

de la nit, es dóna
la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió

de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- Demanar una subvenció a la Diputació Provincial, per
totes les activitats que el PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME, té

previstes dur a terme durant la propera temporada d'estiu 85,
així com l'assistència a diverses Fires aquesta Primavera, i el

començament de la 65 Volta Ciclista a Catalunya, per un import
de 2.000.000'- Ptes.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió

Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:
J

I

20.1.- Es dóna compte de la reunió sobre Seguretat Ciutadana,
en el Govern Civil a Girona, i la petició de membres de la

Policia Nacional per la temporada d'estiu. La Comissió acorda

l'assabentat; així com facilitar l'habitatge i 1.000'-Ptes. cada

dia per cada un deIs policies.

24.2.- Vista l'Acta subscrita pel Tribunal que va jutjar i

fallar l'oposició lliure convocada per a la provisió d'una plaça
d'Auxiliar de la Policia Municipal, celebrada el 24 d'abril

d'enguany i de conformitat amb la proposta de l'esmentat Tri

bunal, s'acorda:

1er.- Nomenar en propietat, d'Auxiliar de la Policia Muni

cipal, al Sr. MANUEL AMO MOTERA, el qual haurà de prestar ju-
3��t i prendre possessió del càrrec amb efectes des del dia 1

de maig del 1.985, de conformitat amb les disposicions vigents.

20n.- Reconeixer al Sr. MANUEL AMO MOTERA el temps que ha



treballat com a contractat d'Auxiliar de la Policia, a comptar
des del 1er. de juny del 1.984.

21.3.- CONCEDIR al Sr. CARLOS FERNANDEZ GUTIERREZ, en relació

a la seva petició de data 20-4-85, núm. 1142 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació en la Platja del Port de 10

m2. per la instal.lació d'una Escola de Windsurf, durant la

temporada d'estiu 1.985; ara bé, els Serveis Tècnics li marcaran

el lloc i els metres de l'ocupació; i haurà de donar compliment
als següents condicionaments:

ler.- Prestar una fian�a per un import de 10.000'- Ptes. amb

la finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el

seu entorn.
20n.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT

SOCIAL DE LA MARINA.
3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els

successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.4.- CONCEDIR al Sr. PEDRO REGIDOR FARIZO, en relació a la

seva petició de data 24-4-85, núm. 1176 del Registre d'Entrada,
llicència per col.locar els finestrals i les taules i cadires

del Restaurant INTERNACIONAL, a la terrassa desmontable situada

en l'aparcament del Port, mentre realitza obres en l'interior

del local situat al carrer Castellar, 24.

CONDICIONAT: L'ocupació que fa referència la llicència és

només exclusivament pels dies que es portin a terme les obres.

La present llicència no comporta autorització de cap mena

d'obres, havent-se de sol.licitar les mateixes.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.1.- Donada compte del PLEC DE CARRECS que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG corresponent al N' 17 de taules cafe, que

ascendeix a 73.600'- Ptes. i trobant-se conforme s'acorda donar

conformitat al mateix.

26.2.- Donada compte del PLEC DE CARRECS que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG corresponent al N' 18 d'Ocupació Platja, que

ascendeix a 69.000'- Ptes. i trobant-se conforme, s'acorda donar

conformitat al mateix.

26.3.- Donûda compte del PLEC DE CARRECS que presenta el Sr.

MARCEL VILA ROIG corresponent al N' 21 de Llicències d'Obres,

que ascendeix a 583.692'- Ptes. i trobant-se conforme, s'acorda

donar conformitat al mateix.

27.4.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la

mateixa ha realitzat la Comissió Mnicipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que disposa l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de

271.563'- Ptes.

29.5.- Vista la reclamació que presenta el Sr. LOUIS RENE DI

MEGLIO, de data 5-1-85, núm. 1121 del Registre d'Entrada, sobre
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la liquidació de l'impost de Plus Vàlua expt. núm. 286/84, i
l'informe que sobre el mateix ha emés el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que en la liquidació presentada s'ha aplicat com a

superficie tributable la totalitat del terreny, i que ell va

adquirir la quarta part indivisa deIs 766 m2. de la finca.
RESULTANT que segons l'escriptura presentada, en la mateixa

consta que la transmissió per compra-venda és efectivament la
quarta part indivisa de la finca.

Aquesta Comissió acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. DI MEGLIO, en

relació a la part de la finca transmesa.
20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 80.124'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acorda,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

plaç

25.1.- Vista l'acta de compareixença formulada pel Sr. Josep
COMPANY MOLAR, en relació amb l'execució del Projecte d'urba
nització del carrer que enllaça el Rafael Estela amb l'Edifici
de Bombers, manifestant que es compromet assumir el 50 per 100
del seu cost, mentre que la resta, a càrrec de l'Ajuntament
farria l'anticipit corresponent, sempre i quan se'l reintegrés
en un plaç pròximimament i com a molt tardar durant el mes de
Gener del 1.986.

S'acorda donar conformitat a l'esmentada acta i proseguir la
tramitació per l'execució del vial, finançament el qual es farà
d'acord amb el que ha assenyalat el Sr. Company.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

36.1.- Com a complement de l'acord prés el passat 18 d'abril,
sobre els actes de la Festa d'Estiu 85, el Sr. President de la

Comissió, dóna compte de les actuacions ja concretades, i que
son:

DIVENDRES 16 d'Agost, un Conjunt econòmic, i un Conjunt de

Rock, que actuarà al Pati de les Escoles.

DISSABTE 17 d'Agost, l'ORQUESTINA GALANA, per 225.000'

Ptes., i un espectacle de 275.000'- Ptes., amb Nuria Feliu, Joan

Pera a Pere Tàpies.
DIUMENGE 18 d'Agost, Havaneres pel preu de 60.000'- Ptes. i

el Conjunt "PICOLOS" per 80.000'- Ptes.

La Comissió acorda l'assabentat i aprovar els actes amb els

seus imports respectius.

36.2.- CONTRACTAR a la PRINCIPAL DE LA BISBAL, per la Festa

d'Estiu 1.986, ja que les actuacions previstes per aquest any de

l'orquestra estan ja contractades i no queda cap dia lliure.

35.3.- Vist l'escrit que dirigeix el Grup Divulgatiu Català

de Tradicions Populars demanant oferir una mostra dels seus

treballs a la Vila, aquesta Comissió acorda concedir 30 metres a

la Vila el dia 7 de Juliol, p�r poder exposar els seus pro-
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ductes.

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Aprovar el PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES que han
de regir per la contractació de les obres d'urbanització del
carrer que enlla9a el Rafael Estela amb l'aparcament Municipal,
mitjan9ant concert directe, pel sistema que assenyala l'art.
117,2) del Reial Decret 3046/77; essent el preu que ha de servir
de base per el concurs el de 1.651.908'- Ptes.

L'apertura de pliques tindrà lloc el proper dia 30 d'abril a

les dotze del miqdia. l les obres hauran d'estar acabades abans
del 15 de juliol-del 1.985.

10.2.- Vist l'informe emés per l'Arquitecte Municipal sobre
l'estat en que es troba el local del Centre Cultural, cedit a

l'Ajuntament, situat al carrer Nicolas Salmeron, n 2; aquesta
Comissió acorda:

ler.- Dirigir-se al Sr. President del Centre Cultural, per
tal com en un pla9 de QUINZE DIES, a comptar de la rebuda de la

present notificació, enretirin totes les pertenències que
l'esmentat Centre tingui encara en el local.

2on.- Canviar el pany de les portes d'entrada, per evitar el
pas a tota persona, degut al mal estat en qué es troba el local.

3er.- Encarregar un rètol per col.locar en el local amb la

inscripció de: "EDIFICI DESTINAT A LA CONSTRUCCIO D'EQUIPAMENTS
l SERVEIS CULTURALS".

10.3.- Examinada la factura que presenta CONSTRUCCIONS VILA,
S.L., per les obres de construcció de clavagueram a Fané de

Baix, i que ascendeix a 282.420'- Ptes.; aquesta Comissió
Permanent acorda donar conformitat a la mateixa, així com

l'aprovació del padró de repartiment entre els beneficiats de

l'import de les obres realitzades.

10.4.- En relació a l'escrit que dirigeix el Sr. André

DESBIENS, de data 9-4-85, núm. 1012 del Registre d'Entrada,
manifestant la seva preocupació per les obres que es porten a

terme en La Farella Alta, sobre la construcció d'uns apartaments
denominats "Les Tonyines".

Aquesta Comissió acorda,
ler.- Manifestar al Sr. Desbiens que la construcció a que fa

referència disposa de la corresponent llicència d'obres, i la

mateixa compleix amb les ordenances del Pla General d'Ordenació
Urbana.

2on.- Que els Serveis Tècnics Municipals
vigilen totes les obres que es realitzen dintre

nicipal, per tal de comprovar que observen les

banístiques.

inspeccionen i
del Terme Mu
Ordenances Ur-

**** LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i

dels informes obrants en cadascun dels expedients,

les diverses
a la vista

l'aprovació
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dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:
CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan9ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan9a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu
nicipals, les llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

11.1.- Al Sr. ANTONI COMORERA en representació de F.A.C.S.A.,
en relació a la seva petició de data 3-12-84, núm. 3227 del
Registre d'Entrada, per la construcció d'edifici amb 12 habi
tatges, que forma part del Conjunt Residencial "LES TONYINES",
situat a La Farella Alta, segons projecte subscrit per l'Ar
quitecte Sr. José I. Genova Fernández, visat pel Col.legi
corresponent amb el núm. 844/2137 del 26-7-84.

Al mateix temps, es dóna conformitat a la modificació del
plànol núm. 712/01-1, "Reforma planta general d t

emp Laç ame n t "

realitzada per l'Arquitecte autor del Projecte Sr. Genova, i
visat pel Col.legi corresponent amb el núm, 844.2137 del 29-
11-84.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan9a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. JOSEP SALVAT COMAS en representació del Sr.
AMANDO POL, en relació a la seva petició de data 22-4-85, núm.
1169 del Registre d'Entrada, per l'ampliació dels lavabos del
bar "Vista Alegre" i col.locar panots en la vorera amb jardi
neres.

CONDICIONAT: A que la rasant de la vorera hauran de faci
litar-la els Serveis Tècnics Municipals.

12.2.- Al Sr. JOSEP SALVAT COMAS en representació de la Sra.

MARIA PAGES, en relació a la seva petició de data 22-4-85, núm.
1170 del Registre d'Entrada, per repicar part de la fa9ana i

arrebossat de les mateixes, en la casa situada al carrer Pintor

Terruella, núm.7.

12.3.- Al Sr. JORDI VILA ROIG en relació a la seva petició de
data 10-4-85, núm. 1033 del Registre d'Entrada, per la cons

trucció d'un cobert de 3 X 5 mts. per guardar eines i estris

d'agricultura, en el Paratge de Buqué, parcel.la 56 del cadastre

de rústica.

CONDICIONAT: A que un Tènic competent dirigeixi les obres.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Vistes les peticions que es

relacionen dels senyors que s'indiquen, i l'informe que sobre
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les mateixes ha emès el Tècnic Municipal en ca ascuna de les
mateixes, per unanimitat s'acorda:

13.1.- DENEGAR la petició que formula el Sr. TORCUATO PEREZ
PORRAS en representació del Sr. PERE GRAU, de data 13-3-85 núm.
819 del Registre d'Entrada, sol.licitant enderrocar barraca de
l'hort i tornar-la a fer, per tal com es precisa l'empla�ament
exacte de la barraca i característiques de la nova.

13.2.- DENEGAR la petició que formula el'Sr. FIDEL BAUS en

representació de COBAU, S.A., de data 15-4-85, núm. 1079 del
Registre d'Entrada, sol.licitant realitzar moïment de terres en
la parcel.la n' 13 dels Estanys de Dalt, per tal com es precisa
de coneixer la naturalesa de l'esmentat moïment de terres.

13.3.- DENEGAR la petició que formula el Sr. DIEGO MARTINEZ

SANCHEZ, de data 20-4-85, núm. 1141 del Registre
sol.licitant enderrocar paret, cobrir pati i refer la
tal com l'altura mínima autoritzada pel Pla General
Urbana és de planta baixa i pis.

Hauria de presentar un projecte complert que complís orde-

d'Entrada,
paret, per
d'Ordenció

nances.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del
servei municipal, que presenta A.S.C.B. de data 23-4-85, núm.
1168 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les
mateixes corresponents a la n' 63, Sr. Marcelino Aparicio; n

64, COMSAj i la n' 65, Sr. Angel Mascuñano.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessi essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta, que
després de llegida i trobada conforme la signen tots els senyors
assistents amb mí, el Secretar'" que certi fico.
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A la Vila de Llançà, el dos de maig del mil nou-cents vui
tanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb assistència dels senyors que a continuació
s'indiquen a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT.

Excusa la seva assistència el Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari, EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de
la Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. JUSTO
GONZALEZ CARRILLO de data d'entrada 24-4-85, núm. 1174, quei
xant-se del requeriment per arrebossar una paret mitgera de
l'edifici del carrer Muralla; i també per la prohibició d'es
tacionament en l'esmentat carrer.

Aquesta Comissió acorda manifestar al Sr. Gonzalez,
1er.- Que tota paret mitgera que queda al descobert ha de

tractar-se com a fa�ana.
20n.- Que aquest Ajuntament ha sol.licitat de la Generalitat

de Catalunya, un estudi de la circulació del nostre Municipi, i

per tant la prohibició a que fa referència el Sr. González pot
variar una vegada s'hagi presentar i aprovat l'estudi abans
esmentat.

20.2.- Vist l'escrit que presenta el Sr. JUSTO GONZALEZ

CARRILLO amb el n' 1239, del Registre d'Entrada, acompanyat de

diverses signatures de veins del Municipi, demanant una con

cessió de diversos aparcaments en el carrer Muralla, per una

nimitat s'acorda:
no tenen el

perjudica per
en el carrer

Sr. González

1er.- Els veïns que signen l'escrit presentat
domicili en el carrer Muralla, i per tant no els
res el NO ESTACIONAMENT en el carrer, a més a més

Dolors Falcó, a uns 100 m. de l'establiment del
tenen un aparcament GRATUIT.

20n.- Manifestar al Sr. Justo GONZALEZ CARRILLO, que una

vegada llest l'estudi de circulació actualment en tràmit per la
Generalitat de Catalunya, podria donar lloc a que en el carrer

en qüestió es permeti l'estacionament a vehicles, ara bé, MAI ES

CONCEDIRA L'APARCAMENT PER US D'UN PARTICULAR.
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3er.- Mentres està en tràmit l'esmentat estudi, e despintarà
un tros de vorera, en el tram més ample del carrer i que no

impedeixi la bona circulació als vehicles que hi circulen.

20.3.- CONCEDIR al Sr. JOSEP PAU GERMILLACH en relació a la
seva petició de data 20-4-85, núm. 1209 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús d'una placa de gual destinada
a l'entrada del garatge de la seva propietat situat en el carrer

Afora, previ el pagament dels drets establerts.
La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers i

mentre no es variin les característiques del gual.

20.4.- CONCEDIR a la Sra. MARIA TORRUELLA, en relació a la
seva petició de data 30-4-85, n' 1242 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús d'una placa de gual, destinada
a l'entrada del garatge de la seva propietat situat en la Plaça
Triangular, n'l, previ el pagament dels drets corresponents.

La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers i
mentre no es variïn les característiques del gual.

20.5.- CONCEDIR a la Sra. ANDREE WYL, en relació a la seva

petició de data 26-4-85, n' 1212 del Registre d'Entrada, lli
cència per la col.locació i ús d'una placa de gual, destinada a

l'entrada del garatge de la seva propietat, situat en el carrer

Sant Miquel de Colera, apartaments La Sirena, previ el pagament
dels drets corresponents.

La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers i
mentre no es variïn les característiques del gual.

20.6.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Govern

Civil, adjuntant còpia del Plec de Càrrecs que es tramet al Sr.
Antoni Barneda Serradell, titular de l'establiment MAMUTH, del
caarrer Cabrafiga, 8. La Comissió acorda l'assabentat.

20.7.- Pel Govern Civil es tramet l'escrit que
la Sra. M' del Mar Rodilla Sánchez, sobre el plec
el Govern Civil va cursar al Sr. Antoni Barneda;
litat de que per aquesta Corporació s'informi.

Per unanimitat s'acorda, dirigir-se al Govern Civil mani

festant que en aquestes Dependències Municipals no hi ha cap
antecedent de canvi de nom en relació al Bar-Restaurant MAMUTH,
del carrer Cabrafiga, 8; essent el titular del mateix el Sr.

ANTONI BARNEDA SERRADELL.

va presentar
de càrrecs que
amb la fina-

21.8.- CONCEDIR al Sr. JOSEP M. MASO en representació de la

CAIXA DE PENSIONS PER LA VELLESA l D'ESTALVIS, en relació a la

seva petició de data 2-5-85, núm. 1257 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'un rètol en la façana de

l'immoble situat al carrer Castellar, 28, segons croquis que

s'acompanya a la petició.

21.9.- DENEGAR la petició que formula la Sra. VICTORIA AVIÑO

CORRALES, de data 18-4-85, núm. 1111 del Registre d'Entrada,
sol.licitant llicència per instal.lar una caseta de begudes i

entrepans en el carrer La Bateria, per tal com la caseta que vol

instal.lar-se no reuneix les condicions per manipulació d'a

liments que estableix el Reial Decret n' 2505/1983 de 4 d'agost;
i a més a més les condicions estètiques s'estima que no estan
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d'acord amb el Sector.

21.10.- CONCEDIR al Sr. FERRAN NOGUERA ANGUILA, en relació a

la seva petició de data 10-4-85, n" 1042 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 14 m2. de superficie
per exposició d'articles de regal, en l'establiment de la seva

propietat situat en l'Avd. Mestral, núm. 2, durant 92 dies en la

temporada alta i 90 durant la temporada baixa.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
2on.- Durant els dies 3, 4 i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes de la via pública; així
com també per actes que organitzi l'Ajuntament i precisin de la
via pública.

21.11.- CONCEDIR al Sr. JOSEP TORRENT BORRELL, en relació a

la seva petició de data 10-4-85, núm. 1039 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb una

superficie de 2'40 m2. per exposar articles de l'establiment
d'electrodomestics de la seva propietat en �l carrer Canigó
Palandriu, durant 92 dies de la temporada alta i 30 durant la

temporada baixa.
CONDICIONAT:ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
2on.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes exposats a la via pública; així
com també per actes quorganitzi l'Ajuntament i precisin de la
via pública.

21.12.- CONCEDIR a la Sra. TERESA CASTELLO GUBERT, en relació
a la seva petició de data 16-4-85, núm. 1072 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb una

superficie de 1 m2. per exposar postals de l'establiment de la

seva propietat en el carrer Castellar, 12 durant 92 dies de la

temporada alta.
CONDICIONAT:ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupacio.
2on.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes exposats a la via pública; així

com també, per actes organitzats per l'Ajuntament que precisin
de la via pública.

VILA, en relació a la
del Registre d'Entrada,
amb una superficie de 5

peix, durant 92 dies de

21.13.- CONCEDIR al Sr. JOAN BONSOMS

seva petició de data 15-4-85, núm. 1077

llicència per l'ocupació de via pública
m2. a la Pla�a del Port per la venda de

la temporada alta.
CONDICIONAT:ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
2on.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser

necessàri haurà de retirar els objectes exposats a la via

pública; així com també, per actes organitzats per l'Ajuntament
que precisin de la via pública.
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21.14.- CONCEDIR a la Sra. ANNA M. CABALLE VIL, en relació a
la seva petició de data 16-4-85, núm. 1090 del Registre
d'Entrad, llicència per l'ocupació de via pública amb una su

perficie de 1,20 m2. al carrer Nicolas Salmeron, 10 per expo
sició de calçat de l'establiment de la seva propietat, durant 92
dies de la temporada alta i 30 dies de la temporada baixa.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li
marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està
previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes exposats a la via
pública; així com també altres actes que organitzi l'Ajuntament
i precisin de la via pública.

21.15.- CONCEDIR al Sr. ALVARO VILA BARNEDA, en relació a la
seva petició de data 12-4-85, núm. 1057 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb una superficie de 3

m2., al carrer Castellar, per exposició de fruites i verdures de
l'establiment de la seva propietat, durant 92 dies de la tem

porada alta.
CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de rêtirar els objectes exposats a la via

pública; així com també altres actes que organitzi l'Ajuntament
i precisin de la via pública.

21.16.- CONCEDIR a la Sra. ROSA M. CERVERA FAIXO, en relació
a la seva petició de data 12-4-85, núm. 1055 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 6 m2. per
exposar objectes de platja, en l'establiment de la seva pro
pietat situat en el carrer Castellar, 34 durant 92 dies de la

temporada alta.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i lloc de l'ocupació.
20n.-Que els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes d'exposició; així com també, si

altres actes que organitzi l'Ajuntament necessiten de la via

pública.

21.17.- CONCEDIR a la Sra. LIDIA CORTADA BOSCH, en relació a

la seva petició de data 12-4-85, núm. 1046 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 1 m2. per
exposició de postals i revistes de l'establiment situat en el

carrer Castellar, 80 durant 92 dies de la temporada alta i 30 de
la temporada baixa.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i lloc de l'ocupació.
20n.- Que els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes exposats; així com també, durant

actes que organitzi l'Ajuntament i es necessiti la via pública.

21.18.- CONCEDIR a la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL, en relació
a la seva petició de data 18-4-85, núm. 1112 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de la Plaça Major amb taules
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i cadires davant del Bar de la seva propietat amb na superficie
de 50 m2. durant 92 dies de la temporada alta i 25 m2. durant 61
dies de la temporada baixa; ara bé, els Serveis Tècnics Muni
cipals li assenyalaran totes dues ocupacions.

Haurà de donar compliment als següents condicionaments:
1er.- A que els dies de la Festa Major d'Estiu, els dies 3,

4, i 5 de Setembre en que s'iniciarà la Volta Ciclista a Ca
talunya, i altres actes que organitzi l'Ajuntament i necessiti
la plaça, haurà de retirar-se de l'ocupació fins allà ón li
senyalin els Serveis Municipals.

20n.- Mantenir neta tota la superficie de l'ocupació, i
sempre a càrrec de la sol.licitant.

3er.- Prestar una fiança de 50.000'- Ptes., per garantir la
neteja i l'ordre de l'ocupació i també el seu entorn.

21.19.- CONCEDIR a la Sra. ROSA M. ORTEGA SUBIRA, en relació
a la seva petició de data 16-4-85, núm. 1106 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de la via pública amb 2'65
m2. per exposició de fruites i verdures de l'establiment de la
seva propietat situat en el carrer Gardissó n 1 durant tot

l'any.
CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el llocc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes exposats; així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i necessiti la via pública.

21.20.- CONCEDIR al Sr. JOAN FULCARA CORCOLL, en relació a la
seva petició de data 17-4-85, núm. 1099 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de la via pública amb 6 m2. per la
venda de peix a la Pla9a del Port durant 92 dies de la temporada
alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el lloc i els metre de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar la taula de l'ocupació; així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i necessiti de la via pública.

21.21.- CONCEDIR al Sr. ANTONIO MATO DIA2, en relació a la

seva petició de data 25-4-85, núm. 1200 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 34 m2. per col.locar
taules i cadires del Bar situat en el carrer Nicolas Salmeron, 7

durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes de l'ocupació, així com altres

actes que organitzi l'Ajuntament i necessiti de la via pública.

21.22.- CONCEDIR al Sr. JOSEP CAIXAS gerent de l'empresa
CAXFO, S.L., en relació a la seva petició de data 22-4-85, núm.
1188 del Registre d'Entrada, llicència per l'ocupació de via

pública amb 2 m2. per exposició de vestits de senyora de

l'establiment de la Pla9a del Port, n" 8 durant 92 dies de la

temporada alta.
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CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics unicipals li
assenyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.

20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst
iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes de l'ocupació, així com altres
actes que organitzi l'Ajuntament i necessiti de la via pública.

21.23.- CONCEDIR al Sr. JAUME GUISSET POCH, en relació a la
seva petició de data 24-4-85, núm. 1180 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 3 m2. per col.locar
un mostrador de gelats de l'establiment de pastisseria del
carrer Castellar, 84 durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar el mostrador de la via pública; així com també
en altres actes que l'Ajuntament organitzi i necessiti la ma

teixa.

21.24.- CONCEDIR al Sr. JOAQUIM BEJARANO PI�ERO, en relació a

la seva petició de data 24-4-85, núm. 1179 del Registre
d'entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 5'11 m2.

per exposició d'objectes de platja del seu establiment situat en

el carrer Castellar, 42 durant 92 dies de la temporada alta.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes de l'ocupació; així com també
altres actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via

pública.

21.25.- CONCEDIR a la Sra. JULIA BUXEDA POL, en relació a la
seva petició de data 22-4-85, núm. 1178 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via publica amb 3 m2. per exposició
de fruites de l'establiment situat en el carrer Nicolas Sal-

meron, 26 durant tot l'any.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals

assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar l'ocupaciój així com també altres actes que

organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

li

21.26.- CONCEDIR a la Sra. M. JOANA POZA PAGES, en relació a

la seva petició de data 11-4-85, núm. 1177 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2 m2. per

exposició de licors de l'establiment situat en el carrer Nicolas

Salmeron, 8 durant tot l'any.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri

haurà de retirar els objtectes exposatsj així com també altres

actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.
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21.27.- CONCEDIR al Sr. JOSEP JOFRE COLL, en re ació a la
seva petició de data 23-4-85, núm. 1166 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 5 m2. per exposició
de postals i articles perfumeria de l'establiment situat a la
Plaça Major, n' 6 durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li
assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Durant els dies 3, 4 i 5 de Setembre en que està
previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes de l'ocupaciój així com

també en altres actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la
via pública.

21.28.- CONCEDIR a la Sra. MONTSERRAT VILANOVA CLE, en re

lació a la seva petició de data 18-4-85, núm. 1120 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2'92 m2.

per exposició de calçats i articles d'esports de l'establiment
del carrer Castellar, durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes de l'ocupació; així com

en altres actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via

pública.

21.29.- CONCEDIR al Sr. ANTONI CERVERA CASTELLO, en relació a

la seva petició de data 23-4-85, núm. 1167 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 52'50 m2.
de terrassa amb taules i cadires del Restaurant situat en el
carrer Castellar, durant tot l'any.

21.30.- CONCEDIR al Sr. JAUME POMES SANJOSE, en relació a la

seva petició de data 22-4-85, núm. 1146 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 2 m2. per exposic10
de calçats i articles pesca de l'establiment del carrer Pilota,
7 durant 46 dies de la temporada baixa i 92 de la temporada
alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst inicial la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser

necessàri haurà de retirar els objectes de l'ocupació; així com

en altres actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via

pública.

21.31.- CONCEDIR a la Sra. MONTSERRAT CALSINA GRAU, en re

lació a la seva petició de data 20-4-85, núm, 1145 del Registre
d'Entrada llicència per l'ocupació de via pública amb taules i

,
,

cadires a la terrassa coberta de l'aparcament del Port amb 67 13

m2., pel seu establiment dedicat a Cafeteria en el carrer

Castellar, durant 15 dies de la temporada baixa i 92 de la

temporada alta.
CONDICIONAT: A que els dies 3, 4, i 5 de Setembre que està

previst iniciar la Volta Ciclista a Catalunya, cas de neces

sitar-se hauria de deixar lliure la terrassa.

21.32.- CONCEDIR a Sr. MIQUEL JUANOLA CRU2, en relació a la
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seva petició de data 30-4-85, núm. 1252 del Registr d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb taules i cadires a
la terrassa coberta del Passeig Marítim amb 56 m2. del seu

establiment dedicat a Bar durant 71 dies la temporada baixa i 92
dies la temporada alta.

CONDICIONAT: A que els dies 3, 4, i 5 de Setembre
previst iniciar la Volta Ciclista a Catalunya, cas

sitar-se hauria de deixar lliure la terrassa.

que
de

està

neces-

21.33.- CONCEDIR a la Sra. JUSTINA COROMINAS GURI, en relació
a la seva petició de data 24-4-85, núm. 1208 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb taules i
cadires de la Cafeteria del carrer Pilota, 13, durant 92 dies la
temporada alta i 60 m2. de superficie, i 122 dies la temporada
baixa amb 20 m2.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals
assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst
iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar les taules i cadires de la via pública; així
com altres actes que organitzi l'Ajuntament i precisi de la
mateixa.

21.34.- CONCEDIR a la Sra. JOSEFA BARBOSA RUIZ, en relació a

la seva petició de data 26-4-85, núm. 1206 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 1'5 m2.

per exposició de plàstics del seu establiment del carrer Narcís
Monturiol n' 9, durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT:1er.- A que els Serveis Tècnics li assenyalaran
els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst
iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar els objectes d'ocupació; així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.35.- CONCEDIR a la Sra. EUGENIA TURRO VILANOVA, en relació
a la seva petició de data 26-4-85, núm, 1213 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2'5 m2.

per exposició de fruites del seu establiment del carrer Pep
Ventura, 12 durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser necessàri
haurà de retirar l'ocupació; així com també altres actes que

organitzi l'Ajuntament i precisi la via pública.

24.36.- Vista la proposta de vancaces que presenta el per
sonal de l'Oficina Tècnica i General, per unanimitat s'acorda

aprovar la mateixa tal i com ha estat presentada, essent els

mesos de vacances de Juny a Octubre i 15 dies de Desembre re

partit entre els empleats.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. JOAQUIM FALCO FONT,
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seu

de data 27-4-85, núm. 1219 del Registre d'Entra a, demanant
l'anul.lació dels arbitris i taxes municipals per les pistes de
tenis per tal com les mateixes han estat donades de baixa segons
fotocòpia de la Declaració de Baixa de la Llicència Fiscal.

Aguesta Comissió acorda acceptar la baixa del Sr. Falcó
anul.lant les pistes de tenis del Padró Municipal d'Arbitris.

26.2.- Examinat el Plec de Càrrecs gue presenta el Sr. MARCEL
VILA ROIG, corresponent al núm. 22 de Llicències d'Obres, i
trobant-se correcte s'acorda donar conformitat al mateix per un

import de 376.111'- Ptes.

27.3.- Vista la proposta de despeses gue presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el que assenyala l'article 707 de la Llei de Règim Local,
per unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import de
116.293'- Ptes.

29.4.- Vista la reclamació que presenta el Sr. ANTONI CO
MORERA BOSCH en nom i rpresentació de FOMENTO AMPURDANES DE

CONSTRUCCION, S.A., de data 4-3-85, núm. 724 del Registre
d'Entrada, sobre la liquidació de l'impost de Plus Vàlua expt.
núm. 14/85, i l'informe emès pel Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que en el terreny objecte de transmissió s'han construït

habitatges de Protecció Oficial, i per aixó demanana la boni
ficació del 90 % gue determina la LLei.

RESULTANT que la llicència d'obres a que fa referència el Sr.
Comorera no consta que la construcció dels habitatges siguin de
Protecció Oficial, i tampoc figura en la mateixa la Cèdula de

Qualificació Provisional d'Habitatges de Protecció Oficial.

CONSIDERANT que en data 15-4-85 se'l va requerir perquè
aportés l'escriptura de compra del tereny on figurés l'adqui
sició de la finca i gue la mateixa es destina per la construcció

d'habitatges de P. O.; així com la Cèdula de Qualificació
Provisional. I ha transcorregut el plaç sense que hagi presentat
cap documentació.

Aguesta Comissió, per unanimitat acorda:
1er.- DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Comorera,

per tal com no ha quedat demostrat que la finca s'adquirís per
la construcció d'habitatges de Protecció Oficial.

20n.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels reursos que

terposar, órgan davant gui hagi de interposar-los i

presentar-los.

pel
pot

plaç

29.5.- Vista la reclamació que formula el Sr. MARTI GIRBAL

ALBA de data 29-4-85, núm. 1230 del Registre d'Entrada, sobre la

liquidació de l'impost de Plus Vàlua núm. 19/85, i l'informe que
sobre el particular ha emès el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que la finca objecte de transmissió correspon a una

explotació agricola en plena activitat.

RESULTANT que s'ha comprovat que el Sr. Girbal explota di

recta i personalment la finca que s'ha aplicat la liquidació de

l'impost de Plus Vàlua.

CONSIDERANT que l'apartat 2) de l'art. 87 del R. D. 3250/76,
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assenyala que no estarà subjecte a l'impost de Plus Vàlua
l'increment que experimenti el valor dels terrenys destinats a

explotacions agricoles.
Per unanimitat s'acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Girbal

anul.lant la liquidació de l'Impost de Plus Vàlua n 19/85 per
haver-se comprovat que explota directa i personalment el terreny
objecte de transmissió.

20n.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord pel seu

coneixement i efectes.

25.1.- El Sr. President de la Comissió d'Hisenda proposa
tallar l'arbre que està situat una mica al mig del pati, ja que
el mateix fa dificil la circulació i maniobres dels vehicles.

Discutida la proposta, per una majoria simple dels assistents
a la sessió, s'acorda NO TALLAR EL PI.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

36.1.- Redactar un projecte de contracte per trametre'l al
violinista Sr. Gonçal Comellas, per l'actuació que ha de portar
a terme junt amb l'Orquestra de Cambra de Wolfgang Hock el 3

d'Agost d'enguany.

35.2.- CONCEDIR al COL.LECTIU "NOVES FORMES", en relació a la
seva petició de data 2-5-85, núm. 1256 del Registre d'Entrada,
llicència per exposar una mostra d'artesania durant els dies que
ells prefereixin del 20-21 de Juliol o 2-3 d'Agost; en el Port.

Els Serveis Tècnics indicaran el lloc una vegada concretada
la data de l'exposició.

realitzar l'Arquitecte Sr.
les necessitats de reforma

l'Ajuntament situat en el

35.3.- Examinat l'estudi que ha

PERE GASPAR FARRERAS, en relació a

que precisa el local propietat de
carrer Nicolas Salmeron, 2.

Aquesta Comissió acorda, dirigir-se al Sr. Gaspar manifes
tant-li que amb l'escrit presentat és necessàri adjuntar al

mateix una valoració de les dotacions que es precisen en

l'esmentat local.

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Donada compte de la Certificació n' 2, per les obres

de CONSTRUCCIO EDIFICI SERVEIS, subscrita per l'Arquitecte
Director de les obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un import de

3.207.501'- Ptes., i estudiada convenientment l'esmentada

certificació; s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar

l'import a l'Empresa constructora TARRACO, S.A., previ la re

posició de fons del Banc de Crédit Local d'Espanya.
Així mateix, s'aprova la part proporcional de l'esmentada

Certificació que correspon al Dispensari per un import de

396.446'- Ptes.
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**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as
senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

pr.eveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als
senyors que s'indiquen:

12.3.- Al Sr. FIDEL BAUS AYATS en representació dels Srs.

Pasquet, Silvain i Esnault, en relació a la seva petició de data

29-4-85, núm. 1241 del Registre d'Entrada, per repassar voladís
i terrasses, per poder pintar i col.locar gres a les mateixes,
en el bloc "El Reparo" del carrer Venturer.

12.2.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació del

Monfort, en relació a la seva petició de data 30-4-85, núm.
del Registre d'Entrada, per col.locar 6 m2. de gres en

terrassa-jardí, de la Urb. Sant Carles parcel.la 43.

Sr.
1240

la

**** RENOVACIO DE LLICENCIA.- Vista la proposta de la Co
missió d'Obres i Urbanisme, i l'informe del Tècnic Municipal,
obrant en l'expedient, del que es proposa l'aprovació de re

novació de llicènciaj per unanimitat s'acorda:

10.4.- CONCEDIR al Sr. PABLO GODOY i VICENTE HERAS, en re

lació a la seva petició de data 23-4-85, núm. 1171 del Registre
d'Entrada, la renovació de la llicència d'obres núm. 133/83,
consistent en la construcció d'immoble amb dos habitatges i

garatge en planta baixa en el carrer Josep Coll.

CONDICIONAT: A que hauran de complir amb les esmenes que
figuren en el Projecte, i realitzades per l'Arquitecte autor del
mateix.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- En relació a l'escrit que dirigeix el Sr. PEDRO RE

GIDOR FARI20, de data 25-4-85, núm. 1210 del Registre d'Entrada,
demanant que els Serveis Municipals inspeccionin l'estat de

funcionament i conservació de les instal.lacions i canonades de

l'aigua potable en l'interior del seu establiment del carrer

Castellar, 24; aquesta Comissió acorda:

MANIFESTAR al Sr. REGIDOR, que per comprovar l'estat de les

canonades d'aigua potable en l'interior del seu establiment, ha

de dirigir-se al seu instal.lador, per tal com el subministre

municipal d'aigua és responsable només fins la presa d'aigua i

comptador, i no en la distribució interior dels locals o ha

bitatges.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:
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30.1.- Notificar a tots els establiments en ue manipulen
aliments, la necessitat de l'obtenció del CARNET MANIPULADOR

D'ALIMENTS, d'acord amb el R. D. 2505/1983, del 4 d'agost. Ja
que en les visites d'Inspectors de Sanitat, que es realitzin en
els establiments del ram d'alimentació serà exigit l'esmentat
carnet.

30.2.- Dirigir-se als pastors que presentin la guia de
circulació d'animals, així com cobrar-los els drets de pastu
ratge, per tot l'hivern que han ro�às en el Terme Municipal.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde President, es dóna per acabada la sessió essent les
dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acte

que després de llegida i trobada conforme la signen tots els
senyors assistents amb mí, el Se eta i, que certifico. Dono fe.
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A la Vila de Llançà, a nou de maig del mil nou-cents vui
tanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb assistència dels senyors que a continuació
s'indiquen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.
JOAQUIM FALCO i FONT.

Excusa la seva assistència, En CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari, EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de
la Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu
lectura de l'acta de la sessió anterior,

de la nit, es dóna
la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.1.- Examinat el Plec de Càrrecs que presenta el Sr. MARCEL
VILA ROIG, corresponent al núm. 23 d'Impost de Circulació de

Vehicles, i trobant-se correcte s'acorda donar conformitat al
mateix per un import de 31.950'- Ptes.

27.2.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha emès la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat
amb el que assenyala l'article 707 de la Llei de Règim Local,
per unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import de
154.037'- Ptes.

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Donada lectura de l'acta d'Obertura de Pliques per la

contractació de les obres d'Urbanització del carrer que enllaça
el Rafael Estela amb l'aparcament municipal, que ha tingut lloc
a les dotze del migdia del dia d'avui, de conformitat amb le
Plec de Condicions aprovat per la Comissió Municipal Permanent

el dia 25-4-85, aquesta Comissió acorda:
1er.- Contractar les obres d'URBANIT2ACIO DEL CARRER QUE

ENLLAÇA EL RAFAEL ESTELA AMB L'APARCAMENT MUNICIPAL, a l'Empresa
CONSTRUCCIONES Y OBRAS COLL, S.A., pel preu de UN MILlO SIS

CENTES QUARANTA-VUIT MIL PESSETES, Cl.648.000'-Ptes.), amb

subjecció plena al Plec de Condicions i amb un plaç d'execució
d'un mes i mig a comptar des de la signatura del contracte.

2on.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament,
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perquè en nom i representació de la Corporació Municipal signi
quants documents siguin necessàris per l'adjudicació de les
obres.

10.2.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. VICTOR PAGES GIRALT,
de data 16-4-85, núm. 1182 del Registre d'Entrada, sol.licitant
la devolució de l'aval bancari que va dipositar per la cons

trucció d'un habitatge unifamiliar en l'Avd. Compte Jofre.
Vist al mateix temps l'informe del Tècnic Municipal en re

lació a la qualificació del terreny respecte al Pla General
d'Ordenació Urbana, aquesta Comissió per unanimitat acorda:

RETORNAR al Sr. PAGES, la fiança per un import de 78.003'
Ptes. que va dipositar el 16-12-76 per la concessió de la
llicència d'obres esmentada.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.3.- A la Sra. TERESA BOSCH ROSSELL, en relació a la seva

petició de data 4-5-85, núm. 1289 del Registre d'Entrada, per la

reparació del paviment de la pista de patinantge existent, i
instal.lar una caseta desmontable en l'Avd. Pau Casals segons
croquis que adjunta a la petició.

CONDICIONAT: La present llicència es concedeix a precari.

12.4.- Al Sr. GABINO LADERO MUÑOZ en representació del Sr.

Joan Cunill Maimús, en relació a la seva petició de data 7-5-85,
núm. 1308 del Registre d'Entrada, per canviar marc del menjador
i col.locar escalfador a la cuina, en la casa del carrer Cas

tellar.
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12.5.- Al Sr. JOSE ESCARPANTER LLORCA en representació del

Sr. ALEJANDRO ROIG, en relació a la seva petició de data 30-

4-85, núm. 1270 del Registre d'Entrada, per acabar un apartament
en el bloc del carrer Curt.

12.6.- Al Sr. JOSE ESCARPANTER LLORCA en representació del

Sr. SANTIAGO PAGES, en relació a la seva petició de data 30-

4-85, núm. 1271 del Registre d'Entrada, per acabar un apartament
del bloc propietat del Sr. Pagés en el carrer Curt.

12.7.- Al Sr. JOSE CHACON NIETO, en relació a la seva petició
de data 2-5-85, núm. 1259 del Registre d'Entrada, per treura

tel.la metal.lica i fer paret de tanca de 0'20 m. en el terreny
de La Coma.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:



15.1.- Donada compte de la Certificació núm. l, per les obres
d'INSTAL.LACIO ENLLUMENAT PUBLIC PORT DE LLANÇA, subscrita per
l'Enginyer Tècnic director de la mateixa Sr. Josep M. Gironella
i Carreras, per un import de 3.327.468'- Ptes., i estudiada
convenientment l'esmentada certificació; s'acorda donar con
formitat a la mateixa i abonar l'import a l'Empresa instal
ladora SERVICIOS INSTALACIONES Y MONTAJES S.A. (S.I.M.S.A. l,
previ la reposició de fons per la Generalitat de Catalunya.

16.2.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del
servei municipal, que presenta A.S.C.B. de data 7-5-85, núm.
1305 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les
corresponents al n' 66 BENITO MORENO i la n 48 SIERRA CROS,
S.A.; i DENEGAR la n' 67 del Sr. JOSE E2QUERRA per estar pendent
d'una inspeccíó dels Serveis Tècnics per qüestions urbanísti
ques.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comer� i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- En relació a l'escrit del Departament de Governació,
Direcció General del Joc, de la Generalitat de Catalunya, de
data 23-4-85, núm. 1202 del Registre d'Entrada, demanant in
formes sobre la instal.lació d'un Saló Recreatiu per part del
Sr. JOSEP TORRENT BORRELL, aquesta Comissió acorda manifestar,

ler.- que fins la data d'avui, no hi ha en aquestes Depen
dències antecedents contraris a la seva persona ignorant-se els

mitjans personals i material en qué compte el Sr. Torrent, així
com el nombre de màquines instal.lades en establimenents
d'hostelaria.

20n.- Que el local ón es projecta instal.lar està a una

distància superior als 100 m. del Centre Escolar. No tinguent
coneixement d'altres Salons Recreatius dins del mateix radi.

3er.- Que si bé, hi ha atur laboral i delinqüència juvenil,
s'estima que haurien d'ésser mínimes les repercussions en

l'ordre públic.
4rt.- En quan a les condicions del local, es considera

preceptiu abans d'atorgar la corresponent autorització tramitar

l'expedient d'activitats classificades.

30.2.- En relació a l'escrit del Departament de Governació,
Direcció General del Joc de la Generalitat de Catalunya, de data

25-4-85, núm. 1266 del Registre d'Entrada, demanant informes

sobre la instal.lació d'un Saló Recreatiu per part de la Sra.

TERESA BOSCH ROSSELL, aquesta Comissió acorda manifestar,
ler.- que fins la data d'avui, no hi ha en aquestes Depen

dències antecedents contraris a la seva persona ignorant-se els

mitjans personals i materials en qué compte la Sra. Bosch, així

com el nombre de màquines instal.lades en establiments d'hos

teleria.
20n.- Que el local 6n es projecta instal.lar l'esmentat Saló

Recreatiu està a una distància superior als 100 m. del Centre

Escolar. No tinguent coneixement d'altres Salons Recreatius dins
del mateix radi.

3er.- Que si bé, hi ha atur laboral i delinqüència juvenil,
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s'estima que haurien d'ésser mínimes
l'ordre públic.

4rt.- En quan a les condicions del

preceptiu abans d'atorgar la corresponent
l'expedient d'activitats classificades.

les rcussions en

local, es considera
autorització tramitar

30.3.- CONCEDIR a la Sra. MARIA MORENO GODOY, en relació a la
seva petició de data 1-5-85, núm. 1274 del Registre d'Entrada,
llicència pel canvi de nom de l'establiment dedicat a la venda
d'articles de confecció situat al carrer Pilota, 7 bis., abans a

nom de MANUEL MORENO GODOY, previ el pagament dels drets co

rresponents i la presentació de l'alta de la Llicència Fiscal.

30.4.- CONCEDIR a la Sra. PILAR ROURA SALVATELLA, en relació
a la seva petició de data 24-4-85, núm. 1184 del Registre
d'Entrada, llicència per l'obertura d'un establiment dedicat a

la venda d'articles de decoració i regal, en el local situat
l'edifici Pau Casals, de l'avinguda del mateix nomj previ
pagament dels drets corresponents i la presentació de l'alta
la Llicència Fiscal.

a

el
de

30.5.- CONCEDIR a VIATGES CANIGO, S.A., en relació a la seva

petició de data 6-5-85, núm. 1306 del Registre d'Entrada,lli
cència per l'obertura d'un establiment dedicat a Agència de

Viatges i canvi de moneda estrangera en el local del carrer

Rafael Estela, n' 10, previ el pagament dels drets correspo
nents.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Es dóna compte de la informació que tramet el De

partament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de

Catalunya, sobre la qualitat sanitària de les zones de bany del

Municipi. Aquesta Comissió acorda l'assabentat.

20.2.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix la RENFE, de
data 23-4-85, núm. 1321 del Registre d'Entrada, manifestant que
hi ha un pas del ferrocarril de Tarragona-Barcelona i França, en

el Km. 266/050 que no està senyalitzat. La Comissió acorda

l'assabentat, així com encarregar l'informe corresponent i

procedir a la senyalització que calgui.

21.3.- CONCEDIR a la Sra. PILAR ROURA SALVATELLA, en relació
a la seva petició de data 7-5-85, núm. 1304 del Registre
d'Entrada, llicència per la col.locació d'un rètol amb la

inscripció "BARRUFETS", adossat a la paret del local situat a

l'Avd. Pau Casals.

21.4.- DENEGAR la petició que formula el Sr. MANOLO CON

TRERAS, de data 30-4-85, núm. 1311 del Registr� d'Entrada, per
instal.lar una caseta de venda de patates fregldes a La Bateriaj
per tal com la caseta que es vol instal.lar no reuneix les

condicions per manipulació d'aliments que estableix el Reial

Decret n' 2505/1983 del 4 d'agostj ni l'estètica és l'adient pel
Sector,
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21.5.- CONCEDIR al Sr. JOSEP M. QUER PUIGNAU) en relació a la
seva petició de data 4-5-85, núm. 1280 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació a la platja de Grifeu de 25 m2. per la
instal.lació de planxes de windsurf de lloguer, durant la
temporada d'estiu 1.985; ara bé els Serveis Tècnis li marcaran
el lloc i els metres de l'ocupació; i haurà de donar compliment
als següents condicionaments:

1er.- Prestar una fian�a, per un import de 10.000'- Ptes. amb
la finalitat de garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el
seu entorn.

20n- Caldrà que presenti l'alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

3er.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.6.- CONCEDIR al Sr. LAUREA SERRA CISNEROS, en relació a la
seva petició de data 6-5-85, núm. 1312 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb taules i cadires
durant la temporada d'estiu 1.985, en l'establiment dedicat a
Hostal i situat en el Passeig Marítim.

21.7.- CONCEDIR al Sr. AUGUST NEGRE FABREGO, en relació a la
seva petició de data 30-4-85, núm. 1269 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 5 m2. a la Pla�a del
Port per la venda de peix, durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- Que els Serveis Tècnics Municipals li
marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes exposats a la via
pública; així com també, per actes organitzats per l'Ajuntament
que precisin de la via pública.

21.8.- CONCEDIR a la Sra. MARIA MORENO GODOY, en relació a la
seva petició de data 1-5-85, núm. 1273 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de vía pública amb una superficie de 1
m2. en el carrer Pilota, n' 7 bis, per exposició de confecció,
durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li
marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.

20n.- Durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes exposats a la via

pública; així com també, per actes organitzats per l'Ajuntament
que precisin de la via pública.

21.9.- CONCEDIR a la Sra. LAURA BOSCH MALLOL, en relació a la
seva petició de data 6-5-85, núm. 1307 del Registre d'Entrada,
llicència per col.locar una reixa de seguretat, un rètol llu
minos i dos expositors adossats a la paret de l'establiment del

carrer Rafael Estela, núm. 10.
CONDICIONAT: ler.- A que el rètol lluminós no pot ésser de

fons blanc.
20n.- Els expositors no poden ésser permanents, i no han de

sortir més de 1'1/10 de l'amplada de la vorera.
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I sense cap més altre assumpte de que tractar,
Sr. Alcalde, es dóna per acabada la sessió quan manquen
minuts per les dotze, de tot el que s'ha tractat s'inclou
l'acte que després de llegida i trobada conforme la signen
els senyors assistents amb mí, el Secretari, que certifico.
fe.

del
deu

dins
tots
Dóno
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A la Vila de Llançà,
vuitanta-cinc.

a setze de maig del nou-cents

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
En JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb l'assistència dels senyors que s'indiquen, a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT.

Excusa la seva assistència: En CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari En Narcís Subirats i Reynal, titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna

lectura de l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Pel Sr. President de la Comissió, es dóna compte de la

invitació que tramet el Director-Fundador de la Cobla "La Flama

de Farners", al concert-extraordinàri del proper dia 18 de maig
amb motiu del IV ANIVERSARI de la seva fundació. La Comissió

acorda l'assabentat.

36.2.- Per la Sra. Carme Bosch, Consellera d'Ensenyament,
dóna compte dels actes d'animació infantils contractats per

propera temporada d'estiu, mitjançant la Campanya d'animació

promou la Diputació de Girona; i que son:

El 23 de Juny.- GRUP TRIPIJOC, per un import de 60.000'

Ptes. (Cercavila i Espectacle "TIRANT LO NEGRE").

El 18 d'Agost.- FAMILIA PICAROL, per un import de 39.000'

Ptes. (Festival infantil).
L'll de Setembre.- PRIM I FELIX, per un import de 14.000'

Ptes. (Espectacle amb danses, jocs, can9ons, etc.).

La Comissió acorda l'assabentat.

es

la

que

37.3.- Per la Sra. Carme Bosch, s'informa del

portiu que ha concedit la Diputació Provincial

Póblica "POMPEU FABRA", d'un import de 65.000'

missió acorda l'assabentat.

material es

per l'Escola
Ptes. La Co-

37.4.- S'informa a la Comissió, que el

que havia de realitzar-se durant el mes

suspès per manca d'assistents.

curset d'Informàtica
de maig, ha quedat

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió
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Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- En relació a l'escrit que presenten els Srs, JOSEP i
MIQUEL VENTURA DOMENECH, de data 11-4-85, núm. 1044 del Registre
d'Entrada, sol.licitant la devolució de l'aval bancari núm.
1.239 del Banc de Bilbao, presentar per garantitzar les obres
d'urbanització d'una parcel.la dels Estanys de Dalt.

Aquesta Comissió, i d'acord amb l'informe del Tècnic Muni

cipal, per unanimitat acorda:

DESESTIMAR la petició dels Srs. Ventura Domenench, no essent

procedent retornar l'aval que sol.liciten per tal com les obres
a que feia referència l'aval no han estat realitzades.

10.2.- En data 7 d'abril del 1.983, va ésser subscrit un

document de cessió condicionada de terrenys, per part de la Sra.
TERESA BOSCH ROSSELL i les seves filles MAGDALENA, ALBERTA, i
NURIA MALLOL BOSCH a favor d'aquest Ajuntament.

RESULTANT que les condicions imposades eren:

a) Qualificació de la finca propietat de les cedents situada
a la zona de "Les Esplanes" com "SOL URBANITZABLE PROGRAMAT
INTENSITAT II".

b) Aprovació Pla Parcial, que quedarà delimitat com Unitat
d'Actuació independent.

e) Que la cessió de terrenys serà considerada com a cessió de
Pla Parcial, comprenent totes aquelles reserves o cessions que
al.ludeix l'article 13, 2), b) c) i d) de la Llei del Sòl i
article 10 de l'annexe del Reglament de Planejament, inclòs

l'aprofitament mitjà en quan arrivi.
d) L'Ajuntament haurà de garantir dos passos a través del

terreny que es cedeix, a determinar de comú acord, i que en

llaçaran amb la Font d'en Falcó.
ATENENT que el Pla General aprovat definitivament per la

Comissió Provincial d'Urbanisme en data del 14-9-83, qualifica
la finca de la Sra. Bosch i les seves filles tal com consta en

el document esmentat.
ATENENT que els terrenys propietat de les cedents formen una

sola finca i que el Pla General la delimita com una Unitat

d'Actuació resenyada amb el n' 10, el que determina que quan a

instància dels interessats o en el seu cas d'ofici, s'inicii la

redacció i posterior aprovació del corresponent Pla Parcial,
s'haurà de tenir en compte que el mateix quedarà integrat per
l'esmentada Unitat d'Actuació, segons croquis que s'acompanya.

ATENENT que l'acord de l'Ajuntament Ple de data 6-6-83,
s'acordà acceptar la cessió dels terrenys esmentats, amb els

condicionants que s'imposaven, i entre els que hi figuren de que
la repetida cessió serà condicionada com a cessió de Pla Par

cial, comprenent totes aquelles reserves o cessions que al

ludeix l'article 13.2 b), e) i d) i article 10 de l'annexe del

Reglament de Planejament, inclòs l'aprofitament mig en quan

arribi; així com també el de garantitzar dos passos a través del

terreny de comú acord.
ATENENT que en el Pla

llarg de la finca de les

Font d'en Falcó, el qual
objecte de cessió.

CONSIDERANT que en

d'acceptació es preveu
la finca que es cedeix

General hi figura grafiat un vial, al

cedents, afrontant amb el camí de la

invadeix una superficie dels terrenys

el document de cessió i en l'acord

que l'ocupació de la meitat superior de

es realitzarà amb l'aprovació definitiva
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del Pla General.

Aquesta Comissió acorda:
1er.- Procedir a l'ocupació de la parcel.la e terreny de

3.423 m2. de superficie que enfronta al Nord, amb parcel.la b)
de la finca matriu, que es cedeix a l'Ajuntament i de futura

ocupació pel mateix; a l'Est, amb resta de finca matriuj al Sud,
amb Lluís Falcó Feliu, Sr. Joan Puig Jofré i Escoles (Ajunta
ment) mitjan�ant camí.

20n.- Fer constar que la superficie del vial grafiat al Pla
General i que invadeix la zona verda objecte de la cessió a que
es refereixen els presents acords, serà considerada com a cessió
del Pla Parcial delimitat per l'Unitat d'Actuació n' 10.

3er.- Assenyalar com a data d'ocupació el proper dia 22 de

Juny, dissabte, a dos quarts d'una del mati; del que s'aixecarà
la corresponent acta, notificant el presenta acord a les Srs.
Bosch Rossell i Mallol Bosch, als efectes pertinents.

**** LLICENCIES D'OBRES.- Donada lectura a les diverses

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la vista
dels informes obrants en cadascun dels expedients, l'aprovació
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en la liquidació practicada, i la deguda observança del

que es preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances

Municipals, les llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

11.2.- Al Sr. PEDRO REGIDOR FARIZO, en relació a la seva

petició de data 9-5-85, núm. 1329 del Registre d'Entrada, per
realitzar les obres d'acondicionament del local destinat a

Bar-restaurant en el carrer Castellar, 24; segons projecte
tècnic subscrit per l'Arquitecte Sr. Carles Modolell, visat pel
Col.legi corresponent amb el núm. 854/1213 del 7-5-85.

CONDICIONAT: A que la present llicència, queda supeditada al

informe de la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats

Classificades, i posterior llicència d'obertura del corresponent
expedient, actualment en tràmit, d'acord al Reglament d'Acti

vitats molestes, insalubres, nocives i perilloses del 30 de

novembre del 1.961.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di

verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- Al Sr. DIEGO MARTINEZ SANCHEZ, en relació a la seva

petició de data 13-5-85, per a cobrir un pati, segons croquis
adjunt, a la casa de la seva propietat situada al carrer General
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Alvarez de Castro, núm. 20.

12.2.- Al Sr. FRANCESC GARRIGA COROMINAS, en relació a la
seva petició de data 7-5-85, núm. 1325 del Registre d'Entrada,
per canviar el paviment de l'escenàri i col.locar gres, en el
Club de nit "KROAC", situat a La Bateria.

12.3.- Al Sr. FRANCESC GARRIGA COROMINAS, en relació a la
seva petició de data 7-5-85, núm. 1326 del Registre d'Entrada,
per canviar el paviment de l'entresolat col.locant gres, del
local "CAFE SPORT" en el carrer Pilota, núm. 13.

12.4.- Al Sr. JOAN CARBONELL PAU, en relació a la seva pe
tició de data 10-5-85, núm. 1364 del Registre d'Entrada, per
tancar la finca de la seva propietat amb una paret de 3 m.

d'altj amb totxanes de 15 cm. d'amplada i cada 5 m. un pilar, en

el carrer Bernat Metge.
CONDICIONAT: A que haurà de seguir les alineacions de fa9ana.

12.5.- Al Sr. RAUL MARGARITS SABATE, en representació del Sr.
Salvador Crespo, en relació a la seva petició de data 9-5-85J
núm. 1327 del Registre d'Entrada, per modernitzar cuina i cambra
de bany, d'una casa vella, situada a La Farella, Torre "EL

MOLI", Finca Mar Blava.
CONDICIONAT: A que no pot haver reforma estructural, ni

augment de volum.

12.6.- Al Sr. JOSEP SALVAT COMAS, en representació del Sr.

Amando Pol Paronella, en relació a la seva petició de data

10-5-85, núm. 1366 del Registre d'Entrada, per a reformar la

cuina de la casa del carrer Pep Ventura, 13.

CONDICIONAT: A gue no pot haver augment de volum, ni reforma

estructural.

12.7.- Al Sr. JOSEP VILA LABORIA en representació del

José Diaz de Bodallés, en relació a la seva petició de data

8-5-85, núm. 1313 del Registre d'Entrada, per aixecar la paret
de tanca del jardí 0'50 m.; canviar el paviment de dues cambresj
i obrir forat en la façana, entrada del rebedor; en la casa

situada en el carrer Vallés, de Les Carboneres.

CONDICIONAT: ler.- La paret de tanca no pot tenir més d'l

Sr.

m,

d'alt en material opac.
2on.- L'obertura del forat haurà d'ésser dirigit per un

Tècnic competent.
La barbacoa NO POT AUTORITZAR-SE, per tal com falta la seva

situació.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua
Servei Municipal que presenta A.S.C.B., de data 14-5-85,
1386 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a

mateixes corresponents a la n' 68 JOAN CARBONELL, i n' 69

3 O .q:g12I1E L I N .

del
núm.
les

JEAN

16.2.- Es dóna compte de la liquidació corresponent al 2'



31.1.- CONCEDIR als Srs. LLUIS i M. DOLORS CALSINA BOSCH, en

relació a la seva petició de data 10-5-85, núm. 1343 del Re

gistre d'Entrada, llicència per l'obertura d'una botiga de
queviures en el Camping "NARRA" del carrer Canigó; previa
presentació de l'alta de la Llicència Fiscal i el pagament dels
drets corresponents.

semestre del 1.984, que presenta l'Empresa concessionària del
servei d'aigua, A.S.C.B.; la qual ascendeix a un import net de
1.732.935'- Ptes. La Comissió acorda donar conformitat a la
mateixa.

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió
Informativa de Comer� i Turisme, per unanimitat s'acorda:

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de .Governació, per unanimitat s'acorda:

21.1.- CONCEDIR a la Sra. ROSARIO BURGUEÑO YUDISE, en relació
a la seva petició de data 14-5-85, núm. 1388 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de la via pública amb 3m2.,
per exposició d'articles de platja durant la temporada alta en

el carrer Castellar, 38.
CONDICIONAT: ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Que durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre, en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser
necessàri haurà de retirar els objectes de la via pública; així

com també, per actes que organitzi l'Ajuntament i precisin de la
via pública.

21.2.- CONCEDIR al Sr. RAFAEL TORRENT RIERA, en relació a la
seva petició de data 13-5-85, núm. 1368 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de la via pública amb 2'40 m2. en el

carrer Nicolas Salmeron, 3 per exposició d'articles del seu

establiment durant la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Que durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre, en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser

necessàri haurà de retirar els objectes de la via pública; així

com també, per actes que organitzi l'Ajuntament i precisin de la
via pública.

.

21.3.- CONCEDIR al Sr. JOSEP YTER GRAU, en relació a la seva

petició de data 15-5-85, núm. 1398 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 6'30 m2. en el

carrer Gardissó, n' 3, per exposició d'articles diversos del seu

establiment durant la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

marcaran els metres i el lloc de l'ocupació.
30432�on.- Que durant els dies 3, 4, i 5 de Setembre, en que està

previst iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, cas d'ésser

necessàri haurà de retirar els objectes de la via pública; així

com també, per actes que organitzi l'Ajuntament i precisin de la



via pública.

20.4.- Es dóna compte de l'escrit que tramet l'Ajuntament de

Vilajuïga, contestant el nostre en relació al veï PERE BECH

COMAS, manifestant que ha estat internat a l'Hospital Psi

quiàtric de Salt. La Comissió acorda l'assabentat.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1.- En relació a l'escrit del Sr. Juan Ricart, de data

6-5-85, núm. 1319 del Registre d'Entrada, comunicant que el mes

de març a d'abril del 1.984 va vendre el cotxe de la seva

propietat.
Aquesta Comissió acorda) manifestar al Sr. Ricart que la

baixa del vehicle ha de tramitar-se mitjançant la Direcció
General de Tràfic.

29.2.- Vista la reclamació que formula el Sr.

en representació del Sr. JEAN CROISIER, de data
1335 del Registre d'Entrada, sobre l'expt.
l'impost de Plus Vàlua; i l'informe que sobre el
emès el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que l'increment del 20 per 100 sobre el valor final és

excessiu, ja que el període impositiu no és ni d'un any.
Aquesta Comissió acorda:

ler.- DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Raül Mar

garits, per tal com el període impositiu és d'onze mesos, i
essent els tipus unita/ris susceptibles d'augment a disminució
fins el 20 per 100 que s'aplica a la liquidació d'acord amb el

que determina el Reial Decret 3250/76.

20n.- Notificar en deguda i legal forma el present acord a

l'interessat, amb indicadió dels recursos que pot interposar,
plaç per interposar-los i órgan davant qui hagin de presen
tar-los.

RAUL MARGARITS

29-4-85, núm.
núm. 81/85 de

particular ha

27.1.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la

mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de

613.927.-Ptes.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del

Sr. Alcalde-President, es dóna per acabada la sessió essent tres

quarts de dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou

dins l'acta que després de lleg' 'trobada conforme la signen
tots els senyors assis ents a mi, el Secretari, que cert'

,

Dóna fe.
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Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la

Corporació.

A la Vila de Llançà, el vint-i-tres de maig del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
En JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb assistència dels senyors que a continuació
s'indiquen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT.

Excusa la seva assistència el Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna
lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- En relació amb la llicència d'obres atorgada a la Sra.

TERESA BOSCH ROSSELL, el 9-5-85, núm. d'expedient 106/85, per la
instal.lació d'una caseta desmontable a l'Avd. Pau Casals; i
vist l'escrit de data 21-5-85 núm. 1256 del Registre d'Entrada,
manifestant la Sra. Bosch Rossell, la dificultat d'instal.lar
l'esmentada caseta amb caràcter de desmontable i demana per aixó
la construcció amb obra de caràcter provisional.

Vist l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, aquesta
Comissió acorda:

ATORGAR llicència a la Sra. BOSCH ROSSELL, per la construcció
amb material d'obra d'una caseta en l'Avd. Pau Casals.

CONDICIONAT:1er.- La present llicència s'atorga amb caràcter

provisional d'acord amb el que determina l'art. 58.2 de la Llei

del Sòl i per la seva efectivitat serà necessàri l'informe
favorable de la Comissió Provincial d'Urbanisme i la seva

inscripció en el Registre de la Propietat.
20n.- La caseta autoritzada haurà d'enderrocar-se quan

l'Ajuntament així ho acordi, sense dret a indemnització.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di

verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la

vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as-

304êa9alen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan�a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als



12.3.- A HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN, S.A., en relació a la
seva petició de data 10-5-85, núm. 1414 del Registre d'Entrada,
per instal.lar un cable soterràni des de l'Estació Transfor
madora del cI. Gardissó fins el cI. La Selva, segons plànol que
s'adjunta a la petició.

CONDICIONAT:1er.- El pas del cable pel carrer Gardissó, haurà
de fer-se pels tubulars existents.

2on.- Haurà de prestar una fiança de 50.000'- Ptes., per
garantitzar la reposició de paviment del tros de carrer per on

ha d'instal.lar-se el cable.

senyors que s'indiquen:

12.2.- A la Sra. MONTSERRAT CALSINA GRAU, en relació a la
seva petició de data 21-5-85 núm. 1442 del Registre d'Entrada,
per col.locar paviment de gres en la terrassa situada enfront de
la Cafeteria "Tamariu" en el carrer Castellar.

Al ésser la terrassa dins de terreny de propietat municipal,
la present llicència es concedeix a precari, sense que comporti
cap mena d'indemnització si la mateixa ha de desmontar-se.

12.4.- Al Sr. MARCELINO APARICIO, en relació
tició de data 20-5-85, núm. 1435 del Registre
canviar dues vigues de fusta per dues de ciment
carrer Nicolas Salmeron, 13.

CONDICIONAT: A que un Tècnic competent dirigeixi les obres.

a la seva

d'Entrada,
en la casa

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

15.1.- Vista l'Acta del Tribunal que va jutjat i fallar les

proves per contractar un paleta, celebrades el passat 22 de maig
d'enguany, de conformitat amb la proposta del Tribunal s'acorda:

CONTRACTAR al Sr. FRANCISCO GUTIERREZ CERPAS, pel període
comprés entre el 1er. de Juny del 1.985 al 31 de Maig del 1.986.

16.2.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del

Servei Municipal, que presenta A.S.C.B., de data 21-5-85, núm.

1458 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les

mateixes corresponents a les núms. 70, 71, 72, 73, 74, i 75.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió

Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

21.1.- CONCEDIR al Sr. Alejandro Garcia Garcia, en relació a

la seva petició de data 20-5-85, núm. 1440 del Registre
d'Entrada, llicència per instal.lar una caseta desmuntable en

l'Avd. Europa dedicada a quiosc, durant la temporada d'estiu

1.985; i previ el pagament de les taxes corresponents.
CONDICIONAT: 1er.- A que només podrà vendre les begudes

embotellades i els aliments empaquetats.
2on.- Haurà de presentar una fiança de 25.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el seu entorn.

21.2.- CONCEDIR al Sr. José L. Dieguez Arroyo, en

la seva petició de data 5-85 núm. 1485 del Registre
relació a

d'Entrada,
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llicència per instal.lar hamaques en les platges d l Port, de

Grifeu, i del Cau del Llop, per llogr durant la temporada
d'estiu del 1.985.

CONDICIONAT:ler.- A que els Serveis Tècnics Municipals li

assenyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian9a de 10.000'- Ptes. per

cadascuna de les ocupacions, per garantitzar la netedat i
l'ordre de l'ocupació i el seu entorn.

3er.- Caldrà que presenti l'Alta d'Empresa de l'INSTITUT
SOCIAL DE LA MARINA.

4rt.- S'informa al sol.licitant de que pel proper any i els
successius està estudiant-se la possibilitat de convocar concurs

per l'adjudicació de les ocupacions de les platges.

21.3.- CONCEDIR a la Sra. MARIA CASTELLO RIERA, en relació a

la seva petició de data 13-5-85 núm. 1446 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2'75 m.

durant 92 dies de la temporada alta del 1.985, per exposició
d'articles de fotografia i pesca en el carrer Pintor Terruella]
8.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri

hauria d'enretirar els objecte exposats] així com altres actes

que organitzés l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.4.- CONCEDIR a la Sra. TERESA VILAR LLOSSA, en relació a

la seva petició de data 22-5-85] núm. 1460 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2'5 m.

durant tot l'any 1.985] per exposició de fruites i verdures en

el carrer Unió, 5.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri

hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.5.- CONCEDIR al Sr. ANTONI MADERN SALA, en relació a la

seva petició de data 23-5-85, núm. 1483 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 12'16 m. durant 92

dies de la temporada alta i 30 dies de la temporada baixa del

1.985, per exposició de sabates en el carrer Mendez Nu�ez.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri

hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.6.- CONCEDIR a la Sra. MARIA SABATE, en relació a la seva

petició de data 23-5-85, núm. 1484 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 1 m2. durant 92 dies

de la temporada alta del 1.985, per exposició d'alimentació en

el carrer Verge del Carme, 4.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran �l lloc i els metres de l'ocupació.
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21.8.- CONCEDIR al Sr. JOSEP GUANTER, en relació

petició de data 16-5-85, núm. 1445 del Registre
llicència per l'ocupació de via pública amb 1'08 m.

l'any 1.985, per exposició de verdures, en el carrer

18.

a la seva

d'Entrada,
durant tot

Major n

2on.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst
l'inici de la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri
hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.7.- CONCEDIR al Sr. ANTONI MADERN SALA, en relació a la
seva petició de data 23-5-85, núm. 1482 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 1 m2. durant 92 dies
de la temporada alta i 30 dies de la temporada baixa del 1.985,
per exposició de sabates en el carrer Major.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
2on.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

l'inici de la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri
hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
2on.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre, en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri
hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.9.- CONCEDIR al Sr. FRANCISCO LEON ROMERO, en relació a la
seva petició de data 3-5-85, núm. 1339 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 50 m2.,de terrassa

descoberta per taules i cadires en el Bar del Passeig Marítim, 2

durant 92 dies de la temporada alta i 75 dies de la temporada
baixa del 1.985.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran els metres de l'ocupació.

21.10.- CONCEDIR a la Sra. ELENA PAGES i MALLOL, en relació a

la seva petició de data 9-5-85, núm. 1337 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de via pública amb 2'30 m2.

durant tot l'any, per exposició de fruites i verdures, en el

carrer Castellar.
CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
2on.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri

hauria d'enretirar els objectes exposats, així com altres que

organitzi l'Ajuntament i precisi de la via pública.

21.11.- CONCEDIR a la Sra. M. ANNA FAYET NEGRE, en relació a

la seva petició de data 8-5-85, núm. 1333 del Registre d'En

trada, llicència per ocupació de via pública amb 10 m2. per
col.locar taules i cadires a la gelateria del carrer Castellar,
durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
2on.- Haurà de delimitar les taules i cadires amb jardineres.
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3er.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que est previst
iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, haurà d'enretirar les
taules i cadires, així com altres actes que organitzi l'Ajun
tament i precisi de la via pública.

21.14.- CONCEDIR al Sr. JOSEP PUJOL CARRERAS, en relació a la
seva petició de data 9-4-85, núm. 1439 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús de placa de gual permanent, en

l'habitatge del carrer Castellar, 10.
La present llicència s'atorga sense perjudici a tercers i no

es variin les condicions i destí del gual.

21.15.- CONCEDIR a la Sra. Maite Campos en representació de
l'HOTEL BERNA, S.A., en relació a la seva petició de data 22-

5-85, núm. 1466 del Registre d'Entrada llicència per pintar de
color groc la vorera de l'andana en la sortida d'emergència del

seu establiment.

22.16.- CONCEDIR a la Sra. TERESA POL PARONELLA, en relació a

la seva petició de data 17-5-85, núm. 1416 del Registre
d'Entrada, llicència per la col.locació d'una làpida en el
nínxol núm. 937 del Cementiri Municipal, previ el pagament dels
drets corresponents.

23.17.- CONCEDIR al Sr. VALENTIN CASTA�OS RODRIGUE2, en

relació a la seva petició, l'excempció pel període d'un any
(exercici 1.985) de la taxa corresponent a la depuració d'aigües
residuals.

24.18.- En relació a l'escrit de
d'Administradors de Loteries de Girona,
1473 del Registre d'Entrada, sobre nova

d'administracions de loteriaj s'acorda
Associació una guia urbana del Terme

nombre d'habitants de dret i flotants.

l'Associació Provincial
de data 17-5-85 núm.

implantació de sucursals
trametre a l'esmentada

Municipal, així com el

24.19.- Es dóna compte de l'escrit que tramet el Govern Civil

de la Provincia, sobre el nou horari de tancament dels esta

bliments públics durant la temporada d'estiu que comenyarà a

partir del 15 de Juny fins el 30 de Setembre. La Comissió acorda

l'assabentat.

23.20.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Depar
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Ca

talunya, comunicant l'inici del proper dia 3 de juny de les

visites programades per especialistes en el Centre Assistèncial

Primari de Figueres, donant la llista dels metges i el telèfon.

La Comissió acorda l'assabentat, així com donar la màxima

publicitat del Centre esmentat.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1.- Vist l'escrit que dirigeix la Sra. CARME OLIVET

SALLERAS, de data 23-5-85, núm. 1477 del Registre d'Entrada,
manifestant que aquesta temporada no obrirà l'establiment de

dicat a la venda de cistelleria en el carrer Nicolas Salmeron,

304334



35.2,- En relació a l'escrit de la Diputació Provincial
oferint una actuació per infants i adolescents d'animació per
les colònies, casals, i campaments, Aquesta Comissió acorda
sol.licitar l'actuació del grup pel Casal d'Estiu 85.

7

n' 20, i adjunta la fotocòpia de la Baixa de Llicèn ia Fiscal.
La Comissió acorda l'assabentat així com donar de baixa del
padró municipal les taxes que corresponguin a l'establiment
esmentat.

26.2.- Examinats els Plecs de Càrrecs que presenta el Sr.
MARCEL VILA ROIG, corresponents als n' 24 Llicència d'Obertura

per un import de 42.500'- Ptes; n' 25 Llicència d'Obres d'un
import de 73.450'- Ptes.; i la n 26 Llicència d'Obres per
l'import de 43.067'- Ptes" i trobant-se conformes els mateixos

per unanimitat s'acorda aprovar-los.

26.3.- Examinat el Plec de Càrrecs que presenta la Sra.

TERESA GARCIA PLA, corresponent al n' 6 de Plus Vàlues, expe
dients núms. 130 al 200 del 1.985, per un import de 1.546.750'

Ptes., i trobant-se conforme s'acorda aprovar-lo.

27.4.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr,

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
mateixa ha realitzat la Comissió Informativa d'Hisenda, de
conformitat amb el que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import
de 313.236'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió de

Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Vista la petició que formulen els alumnes de 8è. de
l'Escola Pública "Pompeu Fabra", demanant una ajuda econòmica

pel viatge de final de curs. Aquesta Comissió acorda atorgar una

subvenció de 20.000'- Ptes.

39.3,- Es dóna compte del Pressupost per l'organització de

les Colònies 1.985, ascendint les despeses del mateix a

733.000'- Ptes'J i resultant el preu de cost per cada neri el de

16.300'- Ptes. La Comissió acorda donar conformitat al pre
ssupost presentat, així com atorgar una subvenció de 3.300'
Ptes. per cada nen participant a les colònies i que estigui
domiciliat a Llan9à.

38.4.- Es dóna compte de que una etapa de la T.D.V. (Wind
surf) que organitza BARCELONA MEDITERRANIA 85, tindrà lloc a la

nostra Vila el dia 20 d'agost d'enguany. La Comissió acorda

l'assabentat.

l sense cap més altre assumpte
Sr. Alcalde President es dóna per
quarts de dotze de la nit, de tot

dins ¡'acta que després de llegida
tots ls senyors assistents mí

de que tractar, per ordre del
acab a la sessió essent dos
el s'ha tractat s'inclou

da conforme la signen
retari, que certifoco.
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A la Vila de Llançà, el trenta
vuitanta-cinc.

de maig del mil nou-cents

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb l'assistència dels senyors que s'indiquen, a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. JOAQUIM FALCO i FONT, Sr.

CARLES DURAN i MALAGRABA.

Excusa la seva assistència el Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH.

Oberta la sessió a dos quarts de deu de la nit, es dóna

lectura de l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada. I

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

15.1.- CONCEDIR a la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya,
en relació a la seva petició de data 18-3-85, núm. 905 del

Registre d'Entrada, llicència per la connexió a l'enllumenat

públic d'una cabina telefònica instal.lada a la Platja de

Grifeu, per trucades urbanes, interurbanes i internacionals,
durant la temporada d'estiu 1.985.

16.2.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del

Servei Municipal, que presenta A.S.C.B., de data 28-5-85, núm.

1522 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a les

corresponents als núms. 76 Justo González; 77 Francisco Godoy;
79 Daniel Sánchez; 81 Santiago Fa; i 82 José Cano.

Les corresponents als núms. 78, i 80, queden pendents
d'informe amb els tecnics del Servei.

18.3.- Dirigir-se a les Excavacions Via�a, requerint-los de

que les terres d'excavació que porten a l'abocador de runes

municipal, les col.loquin de manera que no estorbin els pas dels

camions que van a abocar al mateix; per tan en un termini de

quinze dies hauran d'arrenjar les runes i cas de no fer-ho,
l'Ajuntament encarregarà els treballs amb les despeses a càrrec

seu.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- Dirigir-se a la Generalitat de Catalunya, demanant si

han previst la instal.lació de W.C., a les platges per la

temporada d'estiu.
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**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de ra Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- CONCEDIR al Sr. LLUIS CASELLAS en relació a la seva

petició de data 24-5-85, núm. 1494 del Registre d'Entrada,
llicència per pintar l'anagrama de la cadena de queviures "U
NICO" a la façana del seu establiment situat en el carrer Major,
10.

21.2.- En relació a l'escrit del Sr. ANTONI COMORERA BOSCH,
de data 16-5-85, núm. 1424 del Registre d'Entrada, demanant
l'anul.lació del gual per l'entrada del garatge en el carrer

Xaloc, s/n., s'acorda acceptar la mateixa donant-lo de baixa en

el Padró d'Arbitris Municipals per l'exercici del 1.985.
CONDICIONAT: A que haurà d'enretirar la placa corresponent al

gual anul.lat.

21.3.- CONCEDIR al Sr. JOSE RAMON DOS SANTOS, en relació a la
seva petició de data 29-5-85, núm. 1535 del Registre d'Entrada,
llicència per ocupació de la via pública amb una instal.lació de

caseta de tir i una atracció "tirabotes", durant els dies de

I'll al 16 de Juliol del 1.985, Festa del Port.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes., per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de l'ocupació.

21.4.- CONCEDIR a la Sra. CATALINA HORTAL, en relació a la

seva petició de data 24-5-85, núm. 1507 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pública amb 6 m2. per exposició
de fruites i verdures durant 92 dies de la temporada alta, en

l'Avgd. Mestral, 4.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc i els metres de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la 65 Volta Ciclista a Catalunya, si fos necessàri haurà

d'enretirar els objectes exposats.

24.5.- ADQUIRIR per les Oficines Municipals una màquina
d'escriure marca OLIVETTI, Linea 80, a Mascort de Figueres.

24.6.- ADQUIRIR un moble pel despatx del Secretari, demanant

informació a l'Empresa BLANQUE2 i a l'Empresa PORCHAS] per

escollir el que millor s'adapti a les necessitats del Sr.

Secretari.

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.1.- Examinat el Plec de càrrecs

VILA ROIG, corresponent al núm. 27 de

unanimitat s'acorda donar conformitat
7.395'- Ptes.

que presenta el Sr. MARCEL

llicències d'obres, per
al mateix per un import de

27.2.- Vista la proposta de despeses que formula el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la
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mateixa ha realitzat la Comissió Informativa d' isenda, de
conformitat amb el que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim
Local, per unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import
de 287.913'- Ptes.

28.3.- Vista la reclamació que presenta el Sr. CARLOS FABREGO

TETILLA, de data 9-5-85, núm. 1332, en relació a la notificació

en via d'apremi corresponent a una oc�pació de vía pública de la

que no en va fer ús durant l'any 1.984, i demana l'anul.lació de
la mateixa.

RESULTANT que segons consta en aquestes Dependències Muni

cipals en data 7-8-84, se li va comunicar l'autorització

cupació de via pública, així com la liquidació de taxes

rresponent, amb els recursos que podia interposar així com

plaços i formes de realitzar el pagament.
CONSIDERANT que fins la data de notificació en via d'apremi,

no va notificar la no ocupació de via pública, ni va demanar

l'exempció de la taxa corresponent, aquesta Comissió acorda:

1er.- ESTIMAR en part la reclamació formulada pel Sr. Fa

bregó, anul.lant l'import de la taxa corresponent a OCUPACIO DE

VIA PUBLICA, per un import de 26.840'- Ptes.

20n.- REQUERIR al Sr. Fabregó, perquè en un plaç de quinze
dies, faci efectiu el pagament del recàrrec i despeses de la via

d'apremi, per tal com no va comunicar dins del termini regla
mentàri la no ocupació de la via pública, per un import de

5.428'- Ptes.

d'o
ca

els

28.4.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. JULIEN PAGAN

de data 29-5-85, núm. 1538 del Registre d'Entrada, manifestant

que va pagar la quota per uns treballs de clavagueram a Su

per-Fanéj que els Serveis Tècnis informaren de que els treballs

en qüestió no podrien realitzar-se, i per aixó demana la de

volució de la quota pagada.
Aquesta Comissió acorda:
RETORNAR al Sr. Pagan les 35.000'- Ptes. pagades per la quota

dels treballs de clavagueram ja que els mateixos no s'han

realitzat.

28.5.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. FRANCESC

BOADA BARRAGAN, d� data 25-1-85, núm. 228 del Registre d'En

trada manifestant que ha rebut cèdula de notificació de cer

tific�ció de descobert per tres jardineres, quan l'Ajuntament en

sessió de la Permanent del dia 3-5-85 va condicionar l'ocupació
només amb una jardinera.

RESULTANT que una jardinera resultava insuficient per de

limitar la seva ocupació a la Platja Major, i d'aquesta manera

asseg,urar el pas públic a la cabina telefònica, va considerar-se

necessàri col.locar dues jardineres més.

Per aixó, aquesta Comissió acorda:

1er.- MANIFESTAR al Sr. Francesc BOADA, que son imprescin
dibles TRES JARDINERES, per així garantitzar els pas a la cabina

i delimitar la seva ocupació.
20n.- Deixar sense efecte els recàrrecs i despeses que en

concepte d'apremi li han estat notificats.

3er.- APROVAR el càrrec definitiu en concepte de TRES JAR

DINERES, per un import de 9.000'- Ptes.

29.1.- Vista la reclamació que presenta la Sra. BERNABEA
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FORCANO CEBOLLADA, sobre la liquidació de Plus Vàlua úm. 257-A,
i l'informe que sobre la mateixa ha realitzat el Secretari

Interventor i la Comissió d'Hisenda.
RESULTANT que la recurrent basa la seva reclamació mani

festant que:
ler.- La finca objecte de liquidació no està subjecta a

l'impost de Plus Vàlua per estar destinada a explotació agrí
cola.

20n.- Que l'augment del valor estimat és molt exagerat.
3er.- Que no s'han tingut en compte les Contribucions Es

pecials pagades per clavagueram, enllumenat, pavimentació, etc.

ATENENT que l'art. 87.2 del Reial Decret 3250/76 assenyala
que no estarán subjectes a l'impost l'increment que experimentin
el valor dels terrenys destinats a una explotació agricola, a no

ser que els esmentats terrenys tinguin la condició legal de

solars, o stiguin qualificats com urbans o urbanitzables

programats, o vagin adquirint aquesta última condició d'acord

amb la Llei del Sòl.
ATENENT que el Pla General d'Ordenació Urbana de Llançà,

aprovat amb data 10-8-57, i el Pla vigent en el moment de la

transmissió al final del període qualifica l'esmentada finca com

a urbana intensiva.

ATENENT que en contra del que al.lega la reclamant, aquest
Ajuntament ha vingut aprovant les valoracions periódicament, les

quals a més a més d'haver-se fet públiques han estat aprovades
per la Delegació d'Hisenda fins l'any 1.980, i en virtut de la

Llei 40/81 l'aprovació definitiva correspon a la Corporació. No

obstant, l'art. 92.9 del Reial Decret 3250/76, assenyala que

podrà augmentar-se o disminuir-se fins un 20 per 100 el valor

dels index aprovats, tinguent en compte la configuració i ca

racterístiques naturals del terreny.
RESULTANT que no consta en aquestes Dependències cap pagament

de Contribucions Especials en el Sector del Fosar, on està

situada la finca objecte de la liquidació.
RESULTANT que pels Serveis Tècnics s'ha portat a terme una

medició de la finca en qüestió, i que la mateixa té una su

perficie de 2.345 m2. en lloc dels 3.281 m2. que figuren en la

liquidació.
Aquesta Comissió per unanimitat acorda:

ler.- DESESTIMAR la part de la reclamació formulada per la

Sr. Forcano, en que fa referència a que es tracta 'd'una ex

plotació agricola, tota vegada que els terrenys estaven clas

sificats com urbans, amb la qualificació d'"urbana intensiva" en

el moment de la ultima transmissió.
20n.- APLICAR una disminució del 20 per 100, sobre el preu

unitàri final, per raó de les característiques del terreny,
sense prendre en consideració les al.legacions sobre l'augment
exagerat del valor, tota vegada que les valoracions han estat

aprovades periòdicament de conformitat amb el que estableixen

les disposicions vigents.
3er.- NO TENIR EN COMPTE, la manifestació sobre Contribucions

Especials, per no haver presentat cap justificant ni tampoc
tenir constància en aquestes Dependències Municipals de que el

terrenyen qüestió hagi tributat per aquest concepte.
4rt.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i

tenint en compte els 2.345 m2. que els Serveis Tècnics assen

yalen de superficie del terreny, i que ascendeix a 372.737'-
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Ptes.

5è.- NOTIFICAR a la interessada el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

pla�

29.2.- Vista la reclamació que presenta la Sra. BERNABEA

FORCANO CEBOLLADA, sobre la liquidació de l'Impost de Plus

Vàlua, expt. núm. 258-A, i l'informe que ha realitzat el Sr.

Secretari-Interventor i la Comissió d'Hisenda.

RESULTANT que la recurrent basa la seva reclamació mani

festant que:
1er.- Que l'augment del valor estimat és molt exagerat.
20n.- Que no s'han tingut en compte les Contribucions Es

pecials pagades per la finca en qüestió.
ATENENT que en contra del que al.lega la recurrent, aquest

Ajuntament ha vingut aprovant les valoracions periódicament les

quals, a més a més d'haver-se. fet públiques han estat aprovades
per la Delegació d'Hisenda fins l'any 1.980, i en virtud de la

Llei 40/81 l'aprovació definitiva correspon a la Corporació.
CONSIDERANT que segons s'ha comprovat de la finca en qüestió

varen pagar-se Contribucions Especials per un import de 18.210'

Ptes en concepte de sanejament i 10.513'- Ptes. en concepte
d'enllumenat, sense que s'hagi trobat en l'arxiu municipal
antecedents sobre Contribucions Especials d'asfaltat i encintat

de voreres al.legades per la recurrent.

CONSIDERANT que per l'aprovació dels tipus unitaris per

l'Ajuntament s'han seguit els tràmits establerts de conformitat

amb l'art. 90 del Reial Decret 3250/76.

CONSIDERANT que l'art. 92.4, apartat a) assenyala que el

Valor Inicial s'incrementarà per les Contribucions Especials
devengades en el mateix terreny.

CONSIDERANT que la bonificació del 20 per 100 sobre els tipus
unitaris esmentats en la reclamació i que assenyala l'art. 92.2,
3', no és d'aplicació per tal com no es donen ni la configuració
ni les caracteristques en el terreny a que fa referència

l'esmentat article,

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:

1er.- DESESTIMAR la·part de la reclamació sobre l'augment
exagerat del valor, tota vegada que les valoracions han estat

aprovades periòdicament de conformitat amb el que estableixen

les disposicions vigents,
20n.- ESTIMAR l'apartat de la reclamació a que fa referència

al pagament de les Contribucions Especials per sanejament i

enllumenat, incrementant l'import del Valor Inicial.

3er.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO el pagament de les Con

tribucions Especials per raó d'asfaltat i encintat, per no

haver-se provat pel recurrent, ni trobar-se antecedents en

aquestes Dependències.
4rt.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposat i que

ascendeix a 85.459'- Ptes.

5è.- NOTIFICAR a la interessada
coneixement i efectes amb indicació

terposar, órgan davant qui hagi de

interposar-los.

el present acord

deIs recursos que
presentar-los i

pel
pot

pla�
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**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

37.1.- Expressar la gratitut a la Professora de català, Sra.
Enrica Heras i obsequiar-la amb una escultura d�l Sr. Guillem
Duran.

37.2.- Expressar la gratitut a la Professora
ANNA PAIRA, pel viatge a Tarragona amb els nens

yadors del concurs de redacció, i obsequiar-la
escultura del Sr. Guillem Duran.

d'E.G.B., Srta.
i nenes guan
també amb una

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió

Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

12.1.- Donada lectura a les diverses proposicions de la

Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la vista dels informes obrants

en cadascun dels expedients, l'aprovació dels quals es proposa,
per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions gue en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan9a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

petició de data

tapar esquerdes
Al Sr. JULIAN GARCIA, en relació a la seva

24-5-85, núm. 1496 del Registre d'Entrada, per
en els apartament "LA VINYA" a Grifeu.

Per fer l'adornament de teules en el voladís

informació.

es precisa més

l sense cap més altre assumpte de que tractar per ordre del

Sr. Alcalde, es dóna per acabada la sessió essent dos quarts de

dotze de la nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta

que després de llegida i troba con orme la signen tots els

assistents amb mí, e S eret ri, que cer. ifico. Dóno fe.
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A la Vila de Llançà, el sis de juny del mil nou-cents vui

tanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb l'assistència dels senyors que s'indiquen, a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria,
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari En NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a les deu de la nit, es dóna lectura de

l'acta de la sessió anterior la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

31.1.- CONCEDIR al Sr. JAUME GUISSET POCH, en relació a la

seva petició de data 21-5-85, núm. 1441 del Registre d'Entrada,
llicència per l'obertura d'un establiment dedicat a la venda de

pastisseria en el local de la seva propietat situat en l'Avda.

Pau Casals, previ el pagament dels drets corresponents.
CONDICIONAT: A que haurà de presentar l'alta de la Llicència

Fiscal corresponent; i serà necessàri l'obtenció del Carnet de

Manipulador d'Aliments segons estableix el R. D. núm. 2505/83

del 4-8-83.

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió

Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix el Sr. Delegat
de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, manifestant que

per la Companyia s'ha començat la instal.lació de nous rètols en

les cabines telefòniques, col.locan en dues cares de les cabines

els rètols en català. La Comissió acorda l'assabentat.

20.2.- Es dóna compte de l'escrit que tramet el Govern Civil

de Girona, comunicant la resolució sobre l'expedient incoat al

Sr. Antoni Barneda Serradell, per infracció de l'horari de

tancament imposant una mu�ta de 15.000'- Ptes. La Comissió

acorda l'assabentat.

21.3.- CONCEDIR al Sr. FRANCESC BOADA BARRAGAN en relació a

la seva petició de data 18-5-85, núm. 1422 del Registre
d'Entrada, llicència per col.locar un tendal a la gelateria de

la Plaça Major, núm. 2; ara bé, el tendal no podrà clavar-se en

la via pública, havent-se d'instal.lar de manera que aquesta no
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resulti perjudicada i per tant el tendal no podrà

21.4.- CONCEDIR al Sr. PEDRO REGIDOR FARI20, en relació a la

seva petició de data 23-5-85, núm. 1476 del Registre d'Entrada,
llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires en

la terrassa del Bar Internacional en el carrer Castellar i

també una caseta de gelats; durant la temporada d'estiu 1.985.
CONDICIONAT: 1er.- La present llicència queda vinculada a la

titularitat de l'activitat del "BAR INTERNACIONAL". En conse

qüència, la mateixa quedarà sense efecte en els supostos de

baixa o canvi de nom de l'esmentat establiment.

20n.- A que els dies 2, 3, i 4 de Setembre en que està

previst iniciar la Volta Ciclista a Catalunya, cas de neces

sitar-se hauria de deixar lliure la terrassa.

21.5.- DENEGAR la petició que presenta el Sr. FRANCESC BOADA

BARRAGAN, de data 22-5-85, núm. 1461 del Registre d'Entrada, en

la que sol.licita llicència per instal.lar una vitrina de venda

de gelats a la Plaça del Port n' 1, per tal com es considerar

que el lloc proposat és inadeqüat per la instal.lació que

proposa, en relació a les activitats de l'entorn.

21.6.- DENEGAR la petició que presenta el Sr. FRANCESC BOADA

BARRAGA, de data 18-5-85, núm. 1423 del Registre d'Entrada, en

la que sol.licita instal.lar una vitrina de venda de gelats
artesanals en el carrer Sirena, 3, per considerar-se inadeqüat
el lloc proposat per la instal.lació.

21.7.- CONCEDIR a la Sra. PILAR BOSCH BUXEDA, en relació a la

seva petició de data 24-5-85, núm. 1519 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupacio de via pública amb 66 m2. de terrassa

en la zona marítima terrestre, i 45 m2. en el carrer Pintor

Terruella, 2, amb taules i cadires durant 60 dies de la tem

porada baixa i tota la temporada alta del 1.985.

CONDICIONAT: A que els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres de l'ocupació.

21.8.- CONCEDIR al Sr. JULIAN MARIANO LASERNA, en relació a

la seva petició de data 3-6-85, núm. 1560 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de la via pública amb 3 m2. per

instal.lar una parada de venda de coco i garrapinyades en el

Port, durant els dies del 15 de Juny aller. de Setembre del

1.985.
CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres i el lloc de l'ocupació.

21.9.- CONCEDIR a la Sra. DOLORS CARBONELL JERE2, en relació

a la seva petició de data 4-6-85, núm. 1576 del Registre

d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 9 m2. per

col.locar taules i cadires en el carrer Castellar, 48 davant la

gelateria; durant la temporada d'estiu 1.985.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

iniciar la Volta Ciclista haurà de deixar lliura l'ocupació si

fos necessàri.
3er.-Si per actes que organitzi l'Ajuntament es precisa la

via pública, també haurà de treure les taules i cadires que li
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assenyalaran el Serveis Municipals.

21.10.- CONCEDIR a la Sra. DOLORS CARBONELL JEREZ, en relació

a la seva petició de data 4-6-85, núm. 1577 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb 18 m2.

per col.locació de taules i cadires en la gelateria del carrer

Nicolas Salmeron, 16; durant 15 dies de la temporada baixa i 92

de la temporada alta 1.985.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre

l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya,
la via pública; així com tambe altres

l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

en que està previst
haurà de deixar lliure
actes que organitzi

21.11.- CONCEDIR al Sr. VICENÇ CALSINA FABREGAS, en relació a

la seva petició de data 4-6-85, núm. 1579 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de via pública en el carrer

Castellar, 21; per exposar articles de pesca i platja durant la

temporada d'estiu 1.985.
CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst

l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya, haurà de deixar lliure

la via pública; així com també altres actes que organitzi
l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

21.12.- CONCEDIR al Sr. FRANCISCO M. JAIME IRAYZOZ, en re

lació a la seva petició de data 5-6-85, núm. 1582 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública a la Plaça
del Port, amb 4 m2. per l'activitat de Pizzeria, durant 5 dies

de la temporada baixa i 92 de la temporada alta 1.985.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre

l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya,
la via pública; així com també altres

l'Ajuntament i precisi de la via mateixa.

en que està previst
haurà de deixar lliure

actes que organitzi

21.13.- CONCEDIR a la Sra. CARME TETILLA SANCHEZ, en

a la seva petició de data 9-5-85, núm. 1334 del

d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb

terrassa coberta en el carrer Martinez Lozano, per
taules i cadires, durant tot l'any.

relació

Registre
24 m2. de
col.locar

21.14.- CONCEDIR al Sr. Just González Carrillo, en relació a

la seva petició de data 5-6-85, núm. 1580 del Registre d'En

trada llicència per l'ocupació de via pública amb taules i

cadir�s en la placeta del carrer Dins la Vila darrera del Bar

Muralla durant la temporada d'estiu 1.985.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança per un import de 25.000'

Ptes., per garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el seu

entorn.

3er.- Cas de necessitar la via pública per l'Ajuntament,
haurà de treure l'ocupació.
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21.15.- CONCEDIR al Sr. Carles Fabregó Tetilla, en relació a

la seva petició de data 10-5-85, núm. 1340 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb taules i

cadires en el carrer Martinez Lozano, durant la temporada alta

1.985.
CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran els metres i el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre, en que està previst

iniciar la Volta Ciclista haurà de deixar lliure la via pública
cas de necessitar-se; així com també, altres actes que organitzi
l'Ajuntament i precisi de la via pública.

3er.- La present llicència haurà de fer-se efectiva al co

men�ament de la temporada, i la mateixa no' tindrà efecte fins

que no s'hagi abonat el deute de l'any anterior.

21.16.- En relació a l'escrit que dirigeix el Col.lectiu

d'artesans "NOVES FORMES", de data 2-6-85, núm. 1589 del Re

gistre d'Entrada, sobre la concessió per part d'aquesta Per

manent per exposar els dies 2 i 3 d'Agost, demanant poder
allargar la mateixa fins el dia 4. Aquesta Comissió acorda,
accedir a l'exposició d'artesania pels dies 2, 3, i 4 d'Agost a

la Pla�a Catalunya del Port de Llan�à.
CONDICIONAT: A que l'exposició hauran de tancar-la com a

màxim a les 12 de la nit; i hauran de netejar el lloc de l'o

cupació.

21.17.- CONCEDIR al Sr. JULIAN GARCIA MARTIN, en relació a la

seva petició de data 1-6-85, núm. 1581 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús de placa de gual permanent en

l'entrada per vehicles del carrer Pep Ventura, núm. 17.

La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers,
i sempre que no es variïn les característiques del mateix.

20.18.- En relació amb l'escrit del Cap Provincial de Co

municacions de Girona, de data 30 de maig d'enguany, interessant

la confirmació de les possibilitats sobre el lloguer d'un local

en els baixos de l'edifici de Serveis actualment en construcció,
s'acorda:

ler.- Manifestar al Sr. Cap Provincial de Comunicacions, que

davant el greu problema amb el Servei de Correus, existent en la

nostra població, aquest Ajuntament ha fet un seriós esforç i

actualment té en construcció un edifici al carrer La Selva,
destinant una superficie i adeqüant l'estructura a les indi

cacions fetes pel personal d'aquesta Direcció Provincial.

2on.- Que d'acord amb les converses mantingudes, sempre hi

havia el criteri de que una vegada acabada l'estructura i les

parets mestres realitzades; es contractaria amb la Direcció

General de Correus el dret de superficie i aqueixa tindria cura

dels acabats interiors, i instal.laria una OFICINA TECNICA

PERMANENT.
3er.- Amb aquesta finalitat, el 7 de febrer passat, aquest

Ajuntament va dirigir-se a� Sr. Director General de Correus i

Telecomunicacions oferint el local amb les condicions esmentades

i demanant la instal.lació d'una OFICINA TECNICA PERMANENT DE

CORREUS.
4rt.- En aquest moment el local (soterràni i planta baixa)

està tancat i en condicions de signar el document necessàri

perquè la Direcció General procedeixi a l'acabament del local.
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5è.- En l'escrit rebut per la Direcció Provincial de Comu
nicacions} es demana el lloguer dels baixos per millora de
l'actual oficina i pels serveis com Oficina Tècnica en l'época
d'estiu.

6è.- Tal com es troben els locals actualments} no estan en

condicions d'ésser utilitzats. Al no estar els interiors aca

bats, no es aconsellable fer-lo servir provisionalment, ja que
per estar en males condicions, no es necessàri canviar l'oficina
de lloc.

7è.- Fer constar la preocupació que sent aquesta Corporació
per l'evolució de l'assumpte. Inicialment sempre s'havia dit de
que per part de correus es realitzarien les obres interiors i

que s'instal.laria una OFICINA TECNICA PERMANENT, mentres que
ara, e� proposa millorar l'existent i col.locar per l'estiu una

Oficina Tècnica.
8è.- Cal remarcar que donades les característiques del nostre

Municipi, eminenment turístic, resulta imprescindible que
l'Oficina Tècnica funcioni amb caràcter permanent, ja que en cas

contrari, son moltes les dificultats que venen experimentant les

persones que ens visiten o les que estan fincades aqui, com a

tota la població del Municipi en general.
9è.- Traslladar el present acord a la Direcció Provincial de

Comunicacions i a la Direcció General de Correus i Telecomu
nicacions.

COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Informativa

d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

26.1.- Vist el Plec de Càrrecs que presenta el Sr. MARCEL
VILA ROIG, corresponent al núm. 28 de Llicències d'Obertura
s'acorda donar conformitat al mateix per un import de 35.000'
Ptes.

26.2.- Examinades les modificacions del Padró de les Con

tribucions Especials per les obres d'Interconnexió captacions
gue presenta el Sr. ALBERT BONSOMS CASTELLO, s'acorda donar

conformitat a les mateixes segons el següent detall:

IMPORT DEL PADRO .

IMPORT DE LES BAIXES ..

IMPORT DE LES ALTES .

TOTAL PADRO ACTUAL .

23.514.332'-
98.608'-
58.423'-

23.474.147'-

26.3.- Vist el Plec de Càrrecs que presenta la Sra. TERESA

GARCIA PLA, corresponent a Plus Vàlues núms. 201 a la 222 del

1.985, s'acorda donar conformitat al mateix per un import de

622.045'- Ptes.

27.4.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre la

mateixa ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda d'acord amb

el que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim Local, d'acorda

aprovar la mateixa per un import de 623.046'- Ptes.

29.5.- Vista la reclamació que formula el Sr. JOSE PRIETO

NIETO, sobre la liquidació de l'Impost de Plus Vàlua expt. núm.



113/85, i l'informe que sobre la mateixa ha emès el Secreta

ri-Interventor.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que en la liquidació presentada hi ha un error en

l'aplicació de la quota de participació.
RESULTANT que segons fotocòpia de l'escriptura presentada la

participació adquirida és el 9 per 100 de la part del local n' 1

del carrer Gardissó, i al qual li correspon el 27'95 per 100 de
la quota total de la finca, en lloc del percentatge aplicat.

Aquesta Comissió acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació que formula el Sr. PRIETO en

relació a la quota de participació sobre el terreny que es

transmet.
20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 611'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR al recurrent el present acord, pel
neixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

seu

pot
plaç

29.6.- Vista la reclamació que formula el Sr. Enric GIFREU en

representació de la Sra. M. GLORIA GIFREU, sobre la liquidació
de l'Impost de Plus Vàlua expt. núm. 91/85, i l'informe que
sobre el particular ha emès el Secretari-Interventor i la Co

missió d'Hisenda.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant,
ler.- Que el terreny objecte de transmissió té una pendent

molt pronunciada.
20n.- Que les Contribucions Especials pagades dins del pe

ríode impositiu ascendeixen un import superior al que s'ha

tingut en compte en la liquidació.
3er.- Que va construïr-se la xarxa de desguassos des de la

parcel.la a la xarxa general i de les despeses ocasionades

s'adjunta fotocòpia amb factures del Mestre d'Obres i Fontaner.

RESULTANT que segons l'informe dels Tècnics Municipals el

terrenyen qüestió té una pendent superior al 20 %.

CONSIDERANT que segons consta en els antecedents obrants en

aquestes Dependències, resulta que per l'esmentada finca s'han

pagat dins del període impositiu, quotes d'urbanització per un

import de 188.680'- Ptes.

CONSIDERANT que l'art. 92.2 del Reial Decret 3250/76, as

senyala que podran augmentar-se a disminuir-se fins un 20 per

100 els tipus unitaris en consideració a la configuració i

característiques del terreny.
Aquesta Comissió acorda:

ler.- ESTIMAR la part de la reclamació a que fa referència a

la pendent del terreny aplicant una reducció del 20 per 100, del

preu unitari final.
20n.- PRENDRE EN CONSIDERACIO l'import de les Contribucions

Especials devengades, pels raonaments abans exposats, les quals

augmentaran el valor inicial del terreny que figura en la li

quidació.
3er.- DESESTIMAR la part de la reclamació relativa a la

connexió dels desguassos per considerar que les esmentades obres

formen part del cost de l'obra i son conseqüència de les ca

racterístiques i configuració del terreny circumstància que ja
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s'ha tingut en compte en l'apartat 1er. d'aquest acord.
29.7.- Vista la reclamació que formula el Sr. FRANCESC CORTS

ROIG, de data 3-6-85, núm. 1561 del Registre d'Entrada, sobre
les liquidacions de l'Impost de Plus Vàlua, expts. núms. 165,
166, i 167 del 1.985, i l'informe que sobre el particular ha
emès el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani
festant que el gravamen aplicat en la liquidació corresponent a

herència és erròni.
ATENENT que d'acord amb la documentació aportada resulta que

la transmissió objecte de la present liquidació li és d'apli
cació el tipus del 12 per 100 per trobar-se compresa dintre del
número 1] lletra h) de l'impost General sobre Successions.

CONSIDERANT que l'art� 96.3 del Reial Decret 3250/76 as

senyala que la quota exigible no podrà excedir d'aplicar als
increments el tipus que correspongui a l'herència en l'Impost
General sobre Successions.

Aquesta Comissió acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació

aplicant el tipus del 12% sobre
tractar-se d'una herència inclosa
Successions.

2on.- ASSENYALAR com a quotes definitives les resultants de
les noves liquidacions practicades en base als criteris exposats
i que ascendeixen a :

LIQUIDACIO N' 165/85...... 2.640'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 166/85.. .... 3.600'- Ptes.

LIQUIDACIO N' 167/85...... 1.920'- Ptes.
3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord, pel seu

coneixement i efectes, amb indicació dels recursos que pot
interposar] órgan davant qui hagi de presentar-los i pla� per
interposar-los.

que formula
l'increment

a l'Impost

el Sr. Corts,
del valor per
General sobre

28.8.- Vista la reclamació que formula el Sr. VICENTE SANCHEZ

MARTINEZ, sobre el pagament per un import erròni efectuat per
liquidar l'Impost de Plus Vàlua núm. 67/85; i l'informe emès pel
Secretari-Interventor.

RESULTANT que segons fotocòpia de l'escriptura presentada la

participació adquirida és del 4 per 100 del local n 1 en el

carrer Gardissó, i al qual li correspont el 25% de la quota
total de la finca, en lloc del percentatge aplicat.

Aquesta Comissió acorda:
ler.- ESTIMAR la reclamació que formula el Sr. SANCHEZ,

procedint a la devolució de 1.868'- Ptes., les quals han estat

pagades indegudament.

29.9.- Vista la reclamació que presenta el Sr. JOSEP COMPANY

MOLAR en representació del Sr. ANTHONY GODFREY, de data 1-6-85,
núm. 1593 del Registre d'Entrada, sobre les liquidacions de

l'Impost de Plus Vàlua expts. núms. 186 i 187 del 1.985, i

l'informe del Secretari-Interventor.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que les quotes de participació corresponents a les dues

liquidacions presentades son incorrectes.
RESULTANT que de la fotocòpia de l'escriptura

desprén que la quota corresponen a la transmissió
186/85 és del 16'93 per 100, i la corresponen
187/85 és del 2 per 100.

presentada
de l'expt.
a l'expt.

es

n

n
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Aquesta Comissió acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Company en

representació del Sr. Godfrey, en el que fa referència a la
quota de participació.

2on.- ASSENYALAR com a quotes definitives les resultants de
les noves liquidacions practicades en base als criteris exposats
i que ascendeixen a, lS.461'- Ptes. la núm. 186/8S; i a 1.826'
Ptes. la núm. 187/85.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord
coneixement i efectes, amb indicació dels recursos

interposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
que

plaç

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In
formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

3S.1.- Demanar el preu d'un anunci a diversos diaris i
emisores de ràdio, per fer publicitat de l'estatge de dansa i el
curs de música d'estiu.

35.2.- Oferir un aparitiu de benvinguda als concursants i

professors que prendran part en l'estatge de dansa i el curs de
la música d'enguany.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió
Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Donada compte de la Certificació n' 3, per les obres
de CONSTRUCCIO D'EDIFICI SERVEIS, subscrita per l'Arquitecte
Director de les obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un import de
1.736.641'- Ptes., i estudiada convenientment l'esmentada

certificació; s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar

l'import a l'Empresa constructora TARRACO, S. A., previ la

reposició de fons del Banc de Crèdit Local d'Espanya.
Al mateix temps, s'aprova la part proporcional de l'esmentada

Certificació que correspon al Dispensari per un import de

214.641'- Ptes.

10.3.- En relació a l'escrit que dirigeix el Sr. JOAN PLANAS

BOSCH, de data 14-S-8S, núm. 1390 del Registre d'Entrada, en el

que demana l'allargament de la durada de la llicència d'obres

concedida en data 11-4-85, aquesta Comissió acorda:

Manifestar al Sr. Planas que el temps de vigència d'una

llicència d'obres comença a comptar des del dia que es concedeix

i amb una durada de temps que assenyala la notificació de

llicència. Acabat el mateix haurà de renovar-se la llicència.

10.4.- Es dóna compte de l'escrit que tramet el Col.legi
Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agricoles de

Catalunya, oferint els seus Serveis per un planejament urba

nístic del municipi. La Comissió acorda l'assabentat, i fer

constar que el Pla General d'Ordenació Urbana ja va redactar-se

i posteriorment va aprovar-se per la Comissió Provincial

d'Urbanisme.

10.S.- En relació a les obres que es porten a terme per
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proposcions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i
dels informes obrants en cadascun dels expedients]
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjanyant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observan�a del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres que es relacionen als senyors
que s'indiquen:

urbanitzar el carrer que enllaya el Rafael Estela a b el Parc
de Bombers, el Sr. Antoni Godoy, Conseller de Serveis, vol fer
constar el seu desacord amb la ubicació de l'accés a l'apar
cament de l'esmentat carrer, ja que preveu gue durant la tem

porada d'estiu, quan l'aparcament es precisi en la seva tota
litat pot portar problemes amb els camions de les escombraries.

10.6.- En la visita a l'obra que es dur a terme del carrer

que enlla�a el Rafael Estela amb el Parc de Bombers, que va

tenir lloc el passat dimarts dia 4, pel Sr. Alcalde amb la
Comissió d'Obres i Urbanisme i els Tècnics Municipals amb la
finalitat de discutir la problemàtica del vial, va intervindre
en la mateixa el Sr. JOSEP LLUIS FELIU DIAZ, Bomber de la Ge
neralitat de Catalunya, amb destí al Parc de Bombers d'aquest
Municipi, el qual no tenint en compte la primera Autoritat

Municipal i les altres persones presents, va parlar amb un to i

llenguatge poc apropiats.
Pel que s'ha exposat anteriorment, aquesta Comissió acorda:
DIRIGIR-SE al Sr. FELIU, perquè d'ara endavant, indepen

dentment del seu criteri, medeixi millor les paraules i apliqui
el to adeqüat en la seva relació amb els membres de la Corpo
ració; donant compte d'aquest acte als seus superiors.

Donada lectura a les diverses
a la vista

l'aprovació

D'OBRES.-**** LLICENCIES

11.1.- Al Sr. RICARD PAUS BUSQUETS, en relació a la seva

petició de data 25-5-85, núm. 1511 del Registre d'Entrada, per
la construcció d'un local comercial i magatzem en el carrer La

Farella, núm. 10 segons projecte subscrit per l'Arquitecte
Enginyer Industrial Sr. Julià Coll Pluja, visat pel Col.legi
corresponent amb el núm. 1289 del 24-5-85.

La present llicència fa referència exclusivament a les obres

de construcció; qualsevol activitat que es volgui portar a terme

haurà de legalitzar-se i seguir els tràmits necessàris.

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di

verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la

vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjanyant el pagament dels drets corresponents
seqons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

prëveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que d'indiquen:

12.1.- Al Sr. PERE SALVAT SOLER en representació de ADELIN
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BOON, en relació a la seva petició de data núm. 1478
del Registre d'Entrada, per la construcció d'una piscina en el
jardí de la casa situada a la Pla9a de l'Olivera de Sant Genís,
segons croquis que s'acompanya a la petició.

CONDICIONAT: A que un tècnic competent dirigeixi les obres.

12.2.- Al Sr. JOAN BAUS AYATS en representació del Sr. JOSEP
RAFART, en relació a la seva petició de data 28-5-85, núm. 1528
del Registre d'Entrada, per la construcció d'un mur de tanca en
la part del darrera del solar núm. 19 del carrer El Colomer.

CONDICIONAT: A que el mur a construïr no podrà tenir més d'un
metre d'alt; i haurà de complir amb el que assenyala l'art. 27
de les ordenances d'edificació i del que s'adjuntarà fotocòpia
en la notificació de l'acord.

12.3.- Al Sr. FRANCESC BUXEDA en representació del Sr: PAUL

LEHMAN, en relació a la seva petició de data 31-5-85, núm. 1547
del Registre d'Entrada, per tancar terrassa amb al.lumini, en

l'apartament situat en el carrer Muga cantonada Fané, segons
croquis que s'acompanya a la petició.

12.4.- Al Sr. JOAQUIM M. FIGA IMBERT en relació a la seva

petició de data 31-5-85, núm. 1551 del Registre d'Entrada, per
adeqüar els lavabos i serveis del Camping de La Riera segons
l'Ordre de la Generalitat de Catalunya del 14-4-82.

Al ésser el Camping de propietat municipal, la present
llicència es concedeix a precari, sense que comporti cap mena

d'indemnització si les mateixes haguessin d'enderrocar-se.

12.5.- MANIFESTAR als Srs. Gns. RODRIGUEZ, en relació a la
seva petició de data 1-6-85 núm, 1550 del Registre d'Entrada,
que per accedir a les obres que sol.licita es necessàri una

informació més clara i precisa, com situació, característiques,
etc.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In
formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua que
presenta A.S.C.B., de data 4-6-85 núm. 1572 del Registre
d'Entrada, estudiades les circumstàncies de cadascuna d'elles

s'acorda donar conformitat a les corresponents a N' 83,84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, i 95. La corresponent a la

núm. 67, del Sr. Ezquerra queda pendent d'informe dels Tècnics

Municipals.

16.2.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua que

presenta A.S.C.B.) de data 6-6-85, núm. 1592 del Registre
d'entrada, i estudiada la mateixa s'acorda donar-li conformitat

corresponent al n' 96 Sr. Antoni Barneda.

17.3.- Donada compte de la Certificació n' 2, per les obres

d'ENLLUMENAT PUBLIC CTRA. DEL PORT I ALTRES CARRERS, subscrita

pel Tècnic Director de les obres Sr. Josep M. Gironella, per un

import de 3.151.532'- Ptes., i estudiada convenientment l'es

mentada certificació, s'acorda donar conformitat a la mateixa i

abonar l'import a l'Empresa instal.ladora S.I.M.S.A, previ la
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reposició de fons de l'Excma. Diputació Provincial.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del
Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta que després
de llegida i trobada conforme la 'gnen tots els as-

sistents amb mí, el ertifico.
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A la Vila de Llançà, el tretze de Juny del mil nou-cents
vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde,
EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb assistència dels senyors que s'indiquen a

l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera convocatÒria
de conformitat amb la circulada a l'efecte.

'

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actúa de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts i cinc minuts de les onze de la

nit, es dóna lectura de l'acta de la sessió anterior la qual
queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els'
acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

21.1.- Vista la instància subscrita pel Sr. JOSEP MALATS

MARBA, de data 3 de Juny d'enguany registrat en aquestes de

pendències amb el núm. 1559; interessant l'ocupació de vía

pública pel Bar que regenta en el Barri del Port.

RESULTANT que el Sr. Malats és deudor d'aquest Ajuntament pel
concepte d'Ocupació de Vía Pública per un import total de

267.721'- Ptes., corresponent a l'ocupació de vía pública dels

anys 1.983 i 1.984.

ATENENT que durant la temporada d'ocupació es ve envaïnt amb

taules i cadires el pas destinat als vianants pel camí de ronda,
per la qual, no té autorització.

CONSIDERANT que és potestatiu de la Corporació Municipal
l'atorgament o no de llicència per ocupació de la via pública.

Per unanimitat s'acorda:
1er.- DENEGAR la llicència d'ocupació de la via pública,

sol.licitada pel Sr. Josep Malats Marbà, per tal com el peti
cionàri incompleix sistemàticament les seves obligacions de

pagament per l'esmentat aprofitament: i a més a més no té cura

de respectar els límits d'ocupació que se li venia autoritzant.

20n.- REQUERIR al Sr. Malats perquè en el plaç de TRES DIES,
deixi lliure i expèdita de taules, cadires, elements metàl.lics

i rètols la via pública, advertint-li de que cas de no fer-ho,
es portarà a l'efecte pels Serveis d'aquest Ajuntament, amb les

despeses a càrrec seu, de tot aixó se'n donarà compte al Jutjat
d'Instrucció del Partit, als efectes que procedeixin.

21.2.- CONCEDIR al Sr. PERE ESTARRIOL BRAMON, en relació a la

seva petició de data 10-6-85, núm. 1638 del Registre d'Entrada,
llicència per col.locar indicadors de"PARADA BUS" d'acord amb

l'autorització del Servei Territorial de Carreteres.
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21.3.- CONCEDIR al Sr. CAURAR i HOORNAERT, representat pel
Sr. Serradell, en relació a la seva petició de data 10-6-85,
núm. 1635 del Registre d'Entrada, llicència per la col.locació i
ús de placa de gual per l'entrada del garatge situat en el
carrer Abad Oliva de Fané de Dalt.

La present llicència és concedeix sense perjudicis a tercers,
i sempre que no es variïn les característiques i destí del gual.

21.4.- CONCEDIR al Sr. ALFRED BECH CASANOVAS, en relació a la
seva petició de data 30-5-85, núm. 1548 del Registre d'Entrada,
llicència per la col.locació i ús de placa de gual permanent per
l'entrada al terreny de la seva propietat del carrer Gardissó,
n' 13.

La present llicència es concedeix sense perjudici a tercers i

sempre que no es var�ln les característiques i destí del gual.
Es recorda al peticionari que, si vol col.locar elements per

millorar l'entrada al terreny, aquests hauran d'ésser desmon
tables.

20.5.- Confeccionada la Rectificació del Padró d'Habitants

corresponent al 31-3-85, i donada compte de la documentació

obrant en l'expedient, de la que resulta que en la data es

mentada la població de dret és de 3.366 habitantsj s'acorda
donar la deguda aprovació a l'esmentada rectificació i previ la

seva exposició al públic pel termini de quinze dies, es trameti

a la Delegació Provincial d'Estadística.

20.6.- En relació a l'escrit que presenta l'Assemblea Local

de la Creu Roja Espanyola, demanant que de la subvenció atorgada
per establir durant la temporada d'estiu el Servei de la Creu

Roja, els sigui abonat 200.000'- Ptes. per habilitació del

servei.

Aquesta Comissió acorda, fer l'entrega de 200.000'

la Creu Roja, a compte de la subvenció atorgada per
Comissió Permanent de 400.000'- Ptes.

Ptes. a

aqueixa

,

20.7.- En relació a la factura que presenta l'Assemblea Local

de la Creu Roja Espanyola corresponent al transport i col.lo

cació de la caseta de la Creu Roja del Mar, 'la qual ascendeix a

63.000'- Ptes. Aquesta Comissió acorda pagar la part que co

rresponen a l'Ajuntament i que ascendeix a 21.000'- Ptes.

23.8.- Vist l'escrit que dirigeix el Sr. JOSEP TORRENT i

altres signants més, registrat en aquestes Dependències amb el

núm. 1672 del 15-6-85j en el que sol.liciten es tallin els

arbres blancs (pollancres), que estan plantats entre el carrer

Palandriu i el Martínez Lozano, al.legant que durant la pri
mavera desprenen una pols blanca molt molesta i que en alguns
casos produeix al.lèrgies.

Aquesta Comissió acorda, encarregar a un Servei de jardi
neria l'estudi-pressupost per canviar els arbres del Sector a

que f� referència els signants. Una vegada confeccionat el

Presupost, se'n donarà compte al Sr. Torrent, primer sig�ant. de

l'escrit, perquè decideixin si estan d'acord amb el mate�x, � la

part a pagar entre els perjudicats.

21.9.- CONCEDIR al COL.LECTIU D'ARTESANS DE L'EMPORDA, en
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relació a la seva petició de data 13-6-85, núm. 1673

gistre d'Entrada, llicència per realitzar una exposició
dels treballas d'artesania el dia 30 de Juliol en el

Llançà.
CONDICIONAT: A que els Serveis Tècnics Municipals

laran el lloc per instal.lar l'exposició.
Una vegada finalitzada la mateixa, hauran de deixar

net de papers i objectes.

del Re
i venda

Port de

assenya-

el lloc

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor
mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

-27.1.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre el

particular emet la Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat

amb el que estableix l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per
unanimitat s'acorda aprovar la mateixa per un import de

317.497'-Ptes.

29.2.- Vista la reclamació que presenta el Sr. Salvador Gil

Martín en representació de les Sres. JOACHINE COSTA i ANNIE

MATAIX, de data 12-6-85, núm. 1644 del Registre d'Entrada, sobre

la liquidació de l'Impost de Plus Vàlua expt. núm. 205/85, i

l'informe que sobre el particular ha emès el Secretari-Inter

ventor.

RESULTANT que el recurrent basa la

festant que en la liquidació presentada
que s'aplica és del 100%, i que la part
15'47%.

RESULTANT que segons fotocòpia de l'escriptura d'obra nova

presentada, la quota que es transmet corespon efectivament al

15'47%.

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:

ler.- ESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Gil en re

presentació de les Sres. Costa i Mataix, aplicant la quota de

participació del 15'47%.

20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que

ascendeix a 5.401'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord, amb indi

cació dels recursos que pot interposar, órgan davant qui hagi de

presentar-los i pla� per interposar-los.

seva reclamació mani

la quota de participació
que es transmet és del

29.3.- Vista la reclamació que presenta el Sr. Christiane

Gerard de data 13-6-85, sobre la liquidació de l'Impost de Plus

Vàlua núm. 79/83, i l'informe que sobre el particular ha emès el

Secretari-Interventor.
RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que, la liquidació s'ha comunicat en via d'apremi sense

que ell rebés cap notificació en període voluntari; i que hi ha

un error en el valor final de la liquidació.
RESULTANT que efectivament s'ha comprovat que el valor final

que s'aplica en la liquidació és erròni, i que segons la taula

de valors aprovada és de 575'- Ptes./m2.

Aquesta Comissió, acorda:

ler.- ESTIMAR la reclamació que presenta el Sr. Gerard, en

relació al preu dell valor unitari final, i anul.lar el recàrrec
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d'apremi.
2on.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats i que
ascendeix a 30.800'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord, pel seu

coneixement i efectes amb indicació dels recursos que pot in

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i pla� per
interposar-los.

29.4.- Vista la reclamació que presenta la Sra. DOLORS

CASTELLO RIERA en nom propi i com a representant del Sr. Raül

Margarits, de data 24-5-85, núm. 1399 del Registre d'Entrada,
sobre la liquidació de l'Impost de Plus Vàlua expt. núm100/84, i

l'informe que sobre el particular han emès els Serveis Tècnics

Municipals i el Secretari-Interventor.
RESULTANT que la recurrent basa la seva reclamació mani

festant que,1.- Què el 1er.- Que el terreny objecte de trans

missió té una pendent molt considerable.

2.- Que els garatges s'han construït deixant tres metres de

separació amb la carratera, i amb aixó s'ha millorat la cir

culació del tràfic en la zona; i que només varen construïr-se 10

garatges permeten una circulació més tranquila i fluïda.

3.- Que quan va fer-se la construcció es va tenir en compte
els m2. de terreny que havien que cedir-se per carretera segons
el Pla General actualment aprovat.

4.- Que �n la liquidació no s'ha tingut en compte les

Contribucions Especials pagades en concepte del Sanejament en el

Sector.
5.- Que el preu del terreny que serveix per calcular la

liquidació, és molt exagerat i superior a150 % del preu real

del cost.
RESULTANT que segons l'informe dels Serveis Tècnics el

terreny objecte de liquidació té una pendent superior al 25 %.

CONSIDERANT que la construcció de garatges i els metres que

han de deixar-se de separació amb la Carretera, formen part de

l'obra projectada d'acord amb les Ordenances del Sector.

CONSIDERANT que la superficie que figura en la liquidació és

la realment transmesa per tan les cessions de terrenys que hagin
pogut efectuar-se no figuren èom a metres quadrats transmesos.

CONSIDERANT que en l'arxiu d'aquestes Dependències Municipals
s'ha trobat que la finca en qüestió i dins del període impositiu
havia pagat Contribucions Especials en concepte de Sanejament

per un import de 2.768'- Ptes.

CONSIDERANT que els preus que s'apliquen son els que figuren
en la Taula de Valors de la corresponent Ordenança Fiscal de

gudament aprovada, i els mateixos estan molt per sota del preu

real de mercat.

CONSIDERANT que l'art. 92.2 del Reial Decret 3250/76, as

senyala que podran augmentar-se o disminuir-se fins un 20 per

100 els tipus unitaris en consideració a les característiques
del terreny.

Aquesta Comissió acorda:
1er.- ESTIMAR la part de la reclamació a que fa referència a

la pendent del terreny aplicant una disminució del 20 per 100

sobre el valor unitari final.

2on.- PRENDRE EN CONSIDERACIO les Contribucions Especials

pagades en concepte de Sanejament, les quals augmentaran el

valor inicial del terreny que figura en la liquidació.
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3er.- DESESTIMAR la part de la reclamació en qu fa refe
rència a les cessions de terreny, i els metres de separació amb
la Carretera, per tal com no figuren en la liquidació els metres
ha cedir, i els de separació formen part de les obres realit

zades.
4rt.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada en base als criteris exposats, i que
ascendeix a 84.308'- Ptes.

5è.- NOTIFICAR a la interessada el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que
terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

pla�

29.5.- Vista la reclamació que presenta el Sr. PEDRO CER

VANTES SAUCERNI, de data 11-6-85, núm. 1641 del Registre
d'Entrada, sobre la liquidació de l'Impost de Plus Vàlua expt.
núm. 162/85, i l'informe emès pel Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani

festant que en la liquidació practicada no s'han tingut en

compte les Contribucions Especials pagades en concepte d'Am

pliació del Sanejament.
CONSIDERANT que en l'arxiu d'aquestes Dependències consta que

per la finca objecte de transmissió s'han pagat Contribucions

Especials per un import de 12.318'- Ptes.

Aquesta Comissió per unanimitat acorda:
1er.- ESTIMAR la reclamació que presenta el Sr. Cervantes, en

relació a les Contribucions Especials pagades, les quals in

crementaran el valor inicial del terreny que figura en la li

quidació.
20n.- ASSENYALAR com a quota definitiva la resultant de la

nova liquidació practicada, en base als criteris exposats i que
ascendeix a 26.188'- Ptes.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present acord,
coneixement i efectes amb indicació dels recursos que

terposar, órgan davant qui hagi de presentar-los i

interposar-los.

pel
pot

pla�

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Es dóna compte de la subvenció concedida pel Depar
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d'un import de

500.000'- Ptes. destinada a la conservació i restauració de

l'ermita del Terrer. Encarregant un projecte a l'Arquitecte
Municipal Sr. Ricard Fina, de les obres més urgents i neces

sàries que poden portar-se a terme amb la subvenció esmentada.

**** COMISSIO D'OBRES l URBANISME.- A proposta de la Comissió

d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Donada compte de la Certificació n' 1, per les obres

de PAVIMENTACIO D'EL CARRER QUE ENLLAÇA EL RAFAEL ESTELA AMB

L'APARCAMENT MUNICIPAL, subscrita per l'Arq�itecte Director de

les obres Sr. Ricard Fina i Segura, per un 1mport de 869.799'

Ptes., i estudiada convenientment l'esmentada certificació;
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s'acorda donar conformitat a la mateixa i abonar

l'Empresa constructora del Sr. JOAN COLL PUIG.
eu import a

10.2.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. JOAN COMPANY

AGUSTI, de data 11-6-85, núm. 1661 del Registre d'Entrada,
sol.licitant desplaçar un fanal de l'enllumenat públic Les

Carbones; aquesta Comissió acorda:
Manifestar al Sr. Company, que pels Serveis Tècnics Muni

cipals es personaran en el terreny per estudiar la possibilitat
de modificar el fanal.

10.3.- Vista la distribució que presenten els Serveis Tècnics

Municipals per l'aparcament del carrer Rafael Estela, i tro

bant-se correcta la mateixa, aquesta Comissió acorda donar-li

conformitat, i procedir a la seva senyalització.

Municipal
Projectes

i del Pla

10.4.- Es dóna compte a la Comissió

l'estat de redaccien que es troben els
Pavelló Esportiu, Pla Especial del Port

l'Avd. Europa.

Permanent
Tècnics

Especial

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di

verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la

vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjan�ant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.1.- A HIDROELECTRICA DEL AMPURDAN, S.A., en relació a la

seva petició de data 17-5-85, núm. 1585 del Registre d'Entrada,
per la instal.lació d'un cable de Baixa Tensió a Les Carboneres

segons el planol adjunt a la petició.
CONDICIONAT: 1er.- Les obres no poden començar-se fins el 15

de Setembre, per tant com, en l'época d'estiu no es permeten les

obres en vies públiques.
20n.- Hauren de prestar una fiança per un import de 25.000'

Ptes. que assenyalen els Serveis Tècnics, per garantitzar la

reposició de la via pública.

12.2.- Al Sr. JOSEP VILA LABORIA en representació del Sr.

Fco. Vilaboy, en relació a la seva petició de data 10-6-85, núm.

1629 del Registre d'Entrada, per la construcció d'un envà

d'aïllament amb porespan, en l'interior de l'habitatge situat al

carrer Nicolas Salmeron.

12.3.- Al Sr. JOSE CHACON NIETO en representació deIs Srs.

Macau i Juanola, en relació a la seva petició de data 11-6-85,
núm. 1633 del Registre d'Entrada, per col.locar una porta me

tàl.lica en l'entrada del solar situat a Set Cases, segons

plànol que s'adjunta a la petició.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In-
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formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

18.1.- Es dóna compte de l'escrit que dirigeix la Generalitat

de Catalunya, Departament de Sanitat 1 Seguretat Social, co

municant l'endegament de la segona fase del Pla de Potenciació

del Sanejament Ambiental a les platges; aquesta Comissió acorda

sol.licitar paperes per les diverses platges del nostre Muni

cipi.

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comer� i Turisme, per unanimitat s'acorda:

31.1.- CONCEDIR a la Sra. GISELA MARIA GOERTZEN PIONTEK, en

nom i representació del Sr. JOAN OLLE MILA, en relació a la seva

petició de data 13-6-85, núm. 1675 del Registre d'Entrada,
llicència per realitzar l'activitat d'Agent de la Propietat
Immobiliària en el local situat en el carrer Castellar, núm. 34j
previ el pagament dels drets corresponents.

32.2.- A continuació pel Sr. Secretari que subscriu es

llegeix la sol.licitud de llicència formulada per la Sra. M.

Angels Tou1y Hernández, actuant en nom propi, per insta1.1ar en

el local situat en l'Avd. Mestral n' 13, una activitat destinada

a BAR-RESTAURANT.

per l'Arquitecte Assessor

la Comissió Municipal de

Sanitat, tenint en compte de

aquesta Comissió Municipal

Un cop vistos els informes emesos

Municipal Sr. Ricard Fina i Segura;
Comerç i Turisme; i el Cap local de

que hi han hagut dues rec1amacionsj
Permanent acorda:

Emetre un, informe en el sentit de que l'emplaçament proposat
per a l'esmentada activitat i les circumstàncies que hi

concòrren estan d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla

d'urbanització local, i Reglament d'activitats molestes, in

sa1ubresr nocives i perilloses del 30 de novembre del 1.961.

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Municipal

Permanent, és del parer que procedeixi a concedir l'autorització

sol.licitada, CONDICIONADA a l'acompliment de les mesures

correctores que figuren en el projecte de l'expedient tramitat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial

d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient, junt
amb les reclamacions presentades.

32.3.- A continuació pel Sr. Secretari que subscriu es

llegeix la sol.licitud de llicència formulada pel Sr. Llorenç
Vales i Reixach, en nom i representació de VALVI, S.L., per

insta1.1ar en el local situat en la Ctra. de La Bisbal a Portbou

C-252, p.k. 63, una activitat de Supermercat amb carnisseria

inclosa.
Un cop vistos els informes emesos per l'Arquitecte Assessor

Municipal Sr. Ricard Fina Seguraj la Comissió Municipal de

Comerç i Turisme; i el Cap local de Sanitat, tenint en compde de

que no hi han hagut reclamacions; aquesta Comissió Municipal
Permanent acorda:

Emetre un informe en el sentit de que l'emplaçament proposat

per a l'esmentada activitat i les circumstàncies que hi

concòrren estan d'acord amb les Ordenances Municipals, Pla
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d'urbanització local, i Reglament d'activitats in-

salubres) nocives i perillares del 30 de novembre

Per tot el que ha estat exposat, aquesta Comissió Municipal
Permanent, és del parer que procedeixi a concedir l'autorització

sol.licitada, CONDICIONADA a l'acompliment de les mesures

correctores que figuren en el projecte de l'expedient tramitat.

Així mateix, acorda que es remeti a la Comissió Territorial

d'Indústries i Activitats Classificades aquest expedient.

32.4.- Vist l'informe emès a Girona per la Comissió Terri

torial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada

pel Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL, per a la instal.lació dedicada

a Bar-Restaurant, situada al carrer Cabrafiga núm. 8 segons el

qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a

molesta pels olors, sorolls i fums.

Aquesta Comissió Municipal Permanent, acorda: CONCEDIR

l'esmentada llicència condicionada a l'acompliment de les me

sures correctores que figuren en el projecte de l'expressada
unit a l'expedient.

La porta d'accés té que obrir en fora. S'ha d'instal.lar un

hidrant de 100 mm. de diàmetre degudament senyalitzat, llevat

que a menys de 100 m. ja existeixi un hidrant instal.lat i

senyalitzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió
suficient. Un extintor de 6 Kgrs. de pols polivalent. Enllumenat

d'emergència. l al pagament previ dels drets corresponents.

I sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del

Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'acta que després
de llegida i trobada conforme la s' nen tots els senyors as-

s amb mí, el Secretari fe.
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A la Vila de Llançà, el vint de Juny del m I nou-cents

vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la presidència del Sr. Alcalde
En Josep M. Salvatella i Suñer, es reuneix la Comissió Municipaí
Permanent, amb l'assistència dels senyors que a continuació

s'indiquen, a l'objecte de celebrar seSS10 ordinària de con

formitat amb la convocatòria circulada a l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUIS CASELLAS i DONAT, Sr. JOAQUIM FALCO i FONT, Sr.

CARLES DURAN i MALAGRABA.

Excusa la seva assistència el Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i REYNAL, titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a dos quarts d'onze

lectura de l'acta de la sessió anterior)
de la nit, es dóna

la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Infor

mativa d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.1.- En relació a les notificacions de les Contribucions

Especials per les obres d'interconnexió captacions, comple
mentàries d'interconnexió i millora de la xarxa d'aigües; i

corresponent a l'Ajuntament el pagament de 39.404'- Ptes. per

les finques de propietat municipal incloses dins el Sector on es

realitzen les obres. Aquesta Comissió acorda:

Ordenar una transferència per l'import de 39.404'- Ptes., del

Pressupost Ordinàri al Pressupost d'Inversions, pel pagament de

les esmentades quotes de contribucions especials.

26.2.- Examinat el PLEC DE CARRECS núm. 8 que presenta la

Sra. Teresa Garcia Pla, corresponent a la liquidació de Plus

Vàlues núms. 223 al 230 del 1.985, per un import de 445.056'

Ptes., i trobant-se conforme s'acorda donar aprovació al mateix.

26.3.- Examinat el PLEC DE CARRECS núm. 29 que presenta el

Sr. Marcel Vila Roig, corresponent a Llicències d'Obres, per un

import de 110.949'- Ptes., trobant-se conforme s'acorda donar

aprovació al mateix.

26.4.- Examinats els Plecs de Càrrecs que presenta A.S.C.B.,
sobre les relacions de materials corresponents als mesos de

Gener fins Abril, s'acorda donar conformitat als mateixos per un

import de 277.531'- Ptes.

27.5.- Vista la proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de Pagaments, previ l'informe que sobre el

mateix ha realitzat la Comissió Municipal d'Hisenda, de con

formitat amb el que disposa l'art. 707 de la Llei de Règim
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Local, per unanimitat s'acorda la seva aprovació p r un import
de 470.001'- Ptes.

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

35.1.- Encomenar a la Sra. Josefa Rojas i a la Sra. Esperanza
Barroso, gue durant l'estiu netegin el Col.legi Públic "Pompeu
Fabra", fent dues hores cada dia, i se les pagarà per hores al

finalitzar el mes.

'

37.2.- Es dóna compte del lot de llibres gue la Diputació
Provincial ha tramès gratuïtament, per la Biblioteca municipal
gue es farà en un plaç breu. La Comissió acorda l'assabentat.

37.3.- Es dóna compte del preu gue cobrarà En

Godoy, per les classes de guitarra gue impartirà
durant un mes per nois i noies a l'Escola, i gue
Ptes. l'hora. La Comissió acorda l'assabentat.

Joan de la Creu

aguesta estiu
serà de 2.000'-

**** COMISSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió

Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- Es dóna compte de la SUSPENSIO D'OBRES decretada pel
Sr. Alcalde en data 19 de juny, per les obres gue realitza el

constructor Sr. Josep Calabuig i Vi�as, essent el promotor el

Sr. Josep Company i Molar; les guals consisteixen en la

construcció d'un habitatge a la Urb. Farella Park, i no disposen
de la corresponent llicència d'obres.

Al mateix temps, s'ha iniciat expedient d'Infracció Urba

nística per haver-se iniciat les obres sense demanar llicència

municipal.
La Comissió acorda l'assabentat.

10.2.- Es dóna compte de l'escrit gue dirigeix el Sr. Company
com administrador i representant del Sr. Oliveras, comunicant

'gue s'han iniciat els tramits per donar compliment als condi

cionants 2' i 3' del document de data 16-4-83; i una vegada
aprovat el pla d'assentament per la Corporació, es procedirà a

omplir i aplanar terres. La Comissió acorda l'assabentat.

lectura a les diverses
a la vista

l'aprovació

Donada**** LLICENCIES D'OBRES.-

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i

dels informes obrants en cadascun dels expedients,
dels guals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions gue en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents

segons liguidació practicada, i la deguda observan9a del gue es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres gue es relacionen als senyors

gue s'indiguen:

11.3.- Al Sr. CARLOS VICTORIA PLANAS en representació del Sr.

JOSE RIECK, en relació a la seva petició de data 11-6-85, núm.

1637 del Registre d'Entrada, per la construcció d'un habitatge
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unifamiliar en la parcel.la n' 21
carrer Guillem de Berguedà; segons
l'Arquitecte Sr. Carles Vi�td�iaJ visat pel
ponent amb el núm. 854/1463 de data 28-5-85.

Grifeu,
subscrit per
legi cor res-

**** LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a les di
verses proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i a la
vista dels informes obrants en cadascun dels expedients,
l'aprovació dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació Urbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.4.- Al Sr. ANDREU JUANOLA CRUZ en representació del Sr.
Paul Jean Canamas, en relació a la seva petició de data 11-6-85,
núm. 1649 del Registre d'Entrada, per fer envans aïllats en una

cambra, pujar un metre la paret de tanca del carrer General
Alvarez de Castro i repassar el teulat, en la casa del carrer

Castaños, 15.

12.5.- Al Sr. LUIS DE MINGO MAGAÑA en relació a la seva

petició de data 15-6-85) núm. 1695 del Registre d'Entrada, per
col.locar gres en el terra de tres cambres de la casa situada al
carrer Gravina, 1.

**** LLICENCIES DENEGADES.- Examinades les peticions que es

relacionen, i vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal,
per unanimitat s'acorda:

13.6.- DENEGAR la petició que presenta el Sr. PERE DEUSEDAS

BURGELL, de data 15-4-85, núm. 1084 del Registre d'Entrada,
sol.licitant llicència per fer una paret de tanca a La Farella

Parc; per tal com les dimensions i traçat de la plaça i del

carrer de la Urbanització no es corresponen amb el projecte
aprovat, per aixó hauran d'efectuar-se les esmenes necessàries.

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vista la sol.licitud de subministrament d'aigua del

servei municipal, que presenta A.S.C.B. de data 18-6-85 núm.

1720 del Registre d'Entrada, s'acorda donar conformitat a la

mateixa corresponent a la n' 97 de la Sra. M. Angeles Hernandez

Gil.

**** COMISSIO DE COMERÇ l TURISME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comerç i Turisme, per unanimitat s'acorda:

30.1.- Encarregar un reportatge a la revista "PUBLITUR", per
tota la zona que denominem Costa Brava - Cap de Creus, amb la

que col.laboren tots els Municipis de Cadaques fins a Portbou.
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32.7.- Vist l'informe emès a Girona per la Comissió Terri

torial.d'Indústries i Activitats Classificades, en ,tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada

pel Sr. FRANCISCO CONTRERAS MATEO, per la instal.lació dedicada

a carnisseria situada al carrer Major n' 20, segons el qual hom

procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a molesta pels
olors i sorolls.

Aquesta Comissió Municipal Permanent, acorda: CONCEDIR

l'esmentada llicència condicionada a l'acompliment de les me

sures correctores que figuren en el projecte de l'expressada
activitat unit a l'expedient.

Aquesta activitat no podrà exercir-se, sense que s'hagi girat
l'oportuna visita de comprovació, conforme disposa l'art. ,34 de�
vigent Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Noclves 1

Perilloses de 30 de novembre del 1.961; i al pagament previ dels

drets corresponents.

31.2.- CONCEDIR a la ESTEBAN, en relació a
la seva petició de núm. 1444 del Registre
d'Entrada, llicència per l'obertura d'un taller destinat a

tapisseria en el local del carrer Ebre n 1, per complir amb les
normes tècniques i sanitàries pertinents; previ el pagament dels
drets corresponents.

CONDICIONAT: A que abans d'iniciar l'activitat haurà de
presentar l'alta de la Llicència Fiscal.

31.3.- CONCEDIR al Sr. JOSE A. BAYARRI CEBRIAN, en relació a

la seva petició de data 17-6-85, núm. 1714 del Registre
d'Entrada, llicència per l'obertura d'una botiga dedicada a la
venda de joguines en el local del carrer Nicolas Salmeron, 32,
per complir amb les normes tècniques i sanitàries pertinents;
previ el pagament dels drets corresponents.

CONDICIONAT: A que abans d'iniciar l'activitat haurà de

presentar l'alta de la Llicència Fiscal.

31.4.- CONCEDIR a la Sra. CATALINA ROQUE FONT, en relació a

la seva petició de data 5-6-85, núm. 1632 del Registre d'En
trada, llicència per l'obertura d'una botiga dedicada a la venda
de objectes de regal, en el local de l'Avd. Pau Casals, per
complir amb les normes tècniques i sanitàries pertinents; previ
el pagament dels drets corresponents.

31.5.- CONCEDIR a la Sra. ROSA M. CERVERA FAIXO, en relació a

la seva petició de data 24-6-85, núm. 1495 del Registre
d'Entrada, llicència per l'obertura d'una botiga dedicada a la
venda d'articles per la platja, en el carrer Castellar 46, per
complir amb les normes tècniques i sanitàries pertinents; previ
el pagament dels drets corresponents.

31.6.- CONCEDIR a la Sra. MARGARIDA MOLINET CARRERAS, en

relació a la seva petició de data 20-5-85, núm. 1479 del Re

gistre d'Entrada, llicència per l'obertura d'una botiga dedicada
a la venda de confecció) en el local situat en el carrer Major,
n' 5, per complir amb les normes tècniques i sanitàries per
tinents: previ el pagament dels drets corresponents.

CONDICIONAT: A que abans d'iniciar l'activitat haurà de

presentar l'alta de la Llicència Fiscal.
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**** COMISSIO DE GOVERNACIO.- A proposta de la Comissió
Informativa de Governació, per unanimitat s'acorda:

20.1.- DENEGAR la petició verbal formulada
GONZALEZ CORONADO, demanant l'exempció de la taxa

aigües residuals dels exercicis de 1.981 i 1.982;
les circumstàncies que varen motivar la concessió

ja no persisteixen en la familia.

pel Sr. JOSE
de depuració
per tal com

de l'exempció

21.2.- DENEGAR la petició que presenta la Sra. DOLORES VERA

GARCIA, de data 17-6-85 núm. 1700 del Registre d'Entrada, en la

que demana l'ocupació de la platja de Grifeu per 30 hamaques;
per tal com la mateixa instal.lació ja ha estat concedida a una

altre persona.
Fer saber a la Sra. Vera, que les llicències d'ocupació

s'atorgan per ordre del Registre d'Entrada. Que la col.locació

d'hamaques per aquesta any és a prova; i que cas de concedir-se
en anys posteriors anirà a subhasta com les demés ocupacions que
es preveu fer l'any vinent.

21.3.- DENEGAR la petició que presenta la Sra. YOLANDA VENTOS

DIEZ de data 12-6-85, núm. 1647 del Registre d'Entrada, sol
licitant llicència per co1.10car uns rètols en el local situat
al carrer La Selva cantonada Gardissó, per tal com no hi
constància de cap expedient d'activitat per l'esmentat local, i
a més a més no es concreta la inscripció ni detalls dels rètols

a col.locar.

21.4.- CONCEDIR al Sr. JUAN GUILLEN GALLEN, en relació a la

seva petició de data 13-6-85 núm. 1676 del Registre d'Entrada,
llicència per ocupar un tros de la platja del Cau del Llop amb

20 hamaques de lloguer, durant la temporada d'estiu 1.985.

CONDICIONAT: ler.- La present ocupació es concedeix com a

prova, si es considera adeqüada l'any vinent anirà a subhasta

igual que les altres ocupacions.
20n.- Els Serveis Tècnics Municipals li assenyalaran els

metres i el lloc per l'ocupació.
3er.- Haurà de presentar una fiança per un import de 10.000'

Ptes., per garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació i el seu

entorn.

21.5.- CONCEDIR al Sr. JOSE ORTIZ DE ZARATE, en relació a la

seva petició de data 19-6-85 núm. 1730 del Registre d'Entrada,
llicència per col.10car un rètol adossat a la paret en la façana
de la discoteca NIT, en el carrer Cabrafiga 10.

21.6.- CONCEDIR al Sr. MARIUS VILA LOPEZ en relació a la seva

petició de data 15-6-85, núm. 1686 del Registre d'Entrada,
llicència per l'ocupació de la vorera en el carrer Bernat Metge
n' 16 amb exposició de fruites i verdures durant tot l'any.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran els

metres de l'ocupació.
20n.- Cas de que actes organitzats per l'Ajuntament, pre

cisessin de la via pública, haurà d'enretirar els objtectes

exposats.
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21.7.- CONCEDIR al Sr. JOSE JIMENEZ JIMENEZ, en

seva petició de data 18-6-85, núm. 1706 del Registr
llicència per la col.locació i ús de placa de gual en

del garatge de la seva propietat situat en la Pla�a
n' 9; previ el pagament dels drets corresponents.

La present llicència s'atorga sense perjudici a

mentre no es variïn les característiques del gual.
tercers, i

la

d'entrada,
l'entrada

Triangular

21.8.- CONCEDIR al Sr. JOAN CARBONELL PAU, en relació a la
seva petició de data 14-6-85, núm. 1679 del Registre d'Entrada,
llicència per canviar d'empla�ament la placa de gual col.locada
a l'entrada de l'aparcament particular pel carrer Ebre i
traslladar-la a l'entrada del mateix pel carrer Bernat Metge n

7.

21.9.- CONCEDIR al Sr. JOSE NAVES RIPOLLES, en relació a la

seva petició de data 25-1-85 núm. 262 del Registre d'Entrada,
llicència per instal.lar a la via pública una parada de venda de

fruita seca durant els dies de 1'11 al 16 de Juliol 1.985, Festa

del Carme en el Port.

DENEGAR la pista d'auto-xoc en l'indret de la Festa per tal

com les mides del mateix son massa grosses per instal.lar-la en

l'aparcament del Port.
CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de treura la parada.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'entorn de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics assenyalaran el lloc de l'ocu

pació.

21.10.- CONCEDIR al Sr. MANUEL GUINNOT MOLINA, en relació a

la seva petició de data 9-2-85 núm. 475 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una parada de 8 m. per la venda

de joguines i bagatel.les, durant els dies de I'll al 16 de

Juliol 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.11.- CONCEDIR al Sr. LLORENÇ JUANOLA, en relació a la seva

petició de data 18-2-85, núm. 541 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una caseta de tir de 30 m2.,
durant els dies de 1'11 al 16 de juliol 1.985, Festa del Carme

en el Port.
CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.12.- CONCEDIR al Sr. LUIS ROMAN SOLANA, en relació a la

seva petició de data 15-1-85 núm. 679 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una caseta de tir de 5 m. i una

parada de "sempre toca" de 5 x 2 m., durant els dies de I'll al
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16 de juliol del 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: 1er.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.13.- CONCEDIR al Sr. ANTONIO CASTILLO RUIZ, en relació a

la seva petició de data 11-1-85 núm. 130 del Registre d'entrada,
llicència per la ipstal.lació de un tir de boles, (bolera

americana) de 8 x 3 m., durant els dies de I'll al 16 de juliol
del 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.14.- CONCEDIR al Sr. LUIS ROMAN SOLANA, en relació a la

seva petició de data 15-1-85 núm. 140 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una caseta de tir de 5 x 2 m., i

una parada de "sempre toca" de 5 x 2 m., durant els dies del 15

al 20 d'agost, Festa d'estiu a la Vila.
CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics li assenyalran el lloc

de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fianya de 10.000'- Ptes. per

garantitzar la netedat i l'ord¿e de l'entorn de la parada.

21.15.- CONCEDIR al Sr. ANTONIO RAMOS SANCHEZ, en relació a

la seva petició de data 5-1-85, núm. 236 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació de dues xurreries una de 6 x 2 i

l'altre de 4 x 2 m., durant els dies de I'll al 16 de juliol del

1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 20.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de les parades.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.16.- CONCEDIR al Sr. Félix Lomas Pérez, en relació a la

seva petició de data 5-2-85 núm. 338 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una roda de bagatel.les i una

maleta de venda de rellotges, d'l m. cadascuna durant els dies

de I'll al 16 de juliol del 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: 1er.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lli�re el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de les parages.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.17.- CONCEDIR al Sr. JULIAN MARIANO LASERNA, en relació a

la seva petició de data 31-1-85 núm. 314 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una parada de venda de coco i

garrapinyades durant els dies del 15 de juny aller. de Setembre
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1.985.
CONDICIONAT: A que els dimecres dia de

treure la parada.
haura de

21.18.- CONCEDIR a la Sra. M. LLUISA PRAT ESTEVA, en relació
a la seva petició de data 28-1-85 núm. 245 del Registre
d'Entrada, llicència per la instal.lació d'un tren infantil de

10 m., durant els dies de 1'11 al 16 de juliol 1.985, Festa del

Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar net i lliure el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'entorn de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.19.- CONCEDIR al Sr. PERE CARBONES CASTELLARNAU, en re

lació a la seva petició de data 28-1-85, núm. 244 del Registre
d'Entrada, llicència per instal.lar un aero-baby de 8 m. durant

els dies de 1'11 al 16 de Juliol 1.985, Festa del Carme en el

Port.
CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.20.- CONCEDIR al Sr. AMADEO FORTEA PLUMED, en relació a la

seva petició de data 1-1-85, núm. 34 del Registre d'Entrada,
llicència per instal.lar una caseta de tir de 9 x 2 m. durant

els dies de 1'11 al 16 de juliol 1.985, Festa del Carme en el

Port.
CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.21.- CONCEDIR a la Sra. M. ANGELES GIMENEZ, en relació a

la seva petició de data 17-1-85, núm. 152 del Registre d'En

trada, llicència per instal.lar un camió de tir i una parada de

venda de pomes, caramels i cocos, durant els des de 1'11 al 16

de juliol 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 20.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de les parades.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.22.- CONCEDIR al Sr. JOAN VIDIELLA PINSACH, en relació a

la seva petició de data 17-1-85, núm. 145 del Registre d'En

trada llicència per instal.lar una parada de tir al blanc de 8

x 2 m� durant els dies de 1'11 al 16 de juliol 1.985, Festa del

Carme en el Port.
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CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de 1 nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.23.- CONCEDIR al Sr. MIGUEL BARGES BROSA, en relació a la

seva petició de data 1-1-85, núm. 37 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'un tren infantil de la bruixa de

8 mts. de diàmetre, durant els dies de I'll al 16 de juliol
1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'6rdre de la instal.lació.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.24.- CONCEDIR al Sr. MANUEL MASDEVALL GUISSET, en relació

a la seva petició de data 9-1-85 núm. 78 del Registre d'Entrada,
llicència per instal.lar una barraca de tir al blanc de 6 x 2

m., durant els dies de I'll al 16 de juliol 1.985, Festa del

Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la instal.lació.

3er.- Els Serveis Tècncis li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.25.- CONCEDIR a la Sra. M' Pilar de los Angeles PEREIRA,
en relació a la seva petició de data 7-1-85, núm. 112 del Re

gistre d'Entrada, llicència per la instal.lació d'un babi

volador de 7 x 7 m. i un globus de 6x6 m., durant els dies de

I'll al 16 de juliol 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la instal.lació.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.26.- CONCEDIR al Sr. LLUIS MASGRAU BERNATALLADA, en re

lació a la seva petició de data 10-1-85, núm. 126 del Registre
d'Entrada, llicència per dues instal.lacions consistents en una

rodona d'empolles i una d'avions, durant els dies de I'll al 16

de juliol 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la instal.lació.

3er.- Els Serveis Tècnis li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.27.- CONCEDIR al Sr. ALEJANDRO BAS, en relació a la seva

Petició de data 1-1-85 núm. 9 del Registre d'Entrada, llicència

per dues instal.lacion�, un circuit de motos de bateria i un
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escalectric de 10 m., durant els dies de I'll al 16 de juliol
1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
2on.- Haurà de prestar una fian�a de 10.000'-Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la instal.lació.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.28.- CONCEDIR al Sr. LLORENÇ JUANOLA, en relació a la seva

petició de data 18-2-85, núm. 542 del Registre d'Entrada,
llicència per la instal.lació d'una parada de tir de 3 x 10 m.

durant els dies del 15 al 20 d'agost, Festa d'Estiu de la Vila.

CONDICIONAT: ler.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'

Ptes. per garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació.
20n.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.29.- CONCEDIR a la Sra. M. PILAR DE LOS ANGELES PEREIRA,
en relació a la seva petició de data 7-1-85, núm. 113 del Re

gistre d'Entrada, llicència per la instal.lació d'un baby
volador de 7 x 7 m.) durant els dies del15 al 20 d'agost, Festa

d'Estiu de la Vila.
CONDICIONAT: ler.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'

Ptes. per garantir la netedat i l'ordre de l'ocupació.
2on.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.30.- DENEGAR la petició que presenta el Sr.

SALVAT, de data 17-6-85, núm. 1698 del Registre
sol.licitant l'ocupació de la via pública a la Plaça
el lloc on hi ha quatre places d'aparcament, per tal

establiment no té façana a la plaça, i en el lloc ón

no està previst cap ocupació.

JOAN CUSI

d'Entrada,
Major, en

com el seu

sol.licita

21.31.- En relació a l'escrit que presenta el Sr. RICARD PAUS

BUSQUETS i altres signants més, sobre els desperfectes que la

Companyia subministradora d'energia elèctrica "HIDROELECTRIA DEL

AMPURDAN, S.A." va fer en les fa�anes dels esmentats senyors,

aquesta Comissió acorda dirigir-se a la Companyia esmentada

requerint-la perquè procedeixi a la reparació dels esmentats

desperfectes.

l sense cap més altre assumpte de que tractar, per ordre del

Sr. Alcalde es dóna per acabada la sessió essent les dotze de la

nit, de tot el que s'ha tractat s'inclou dins l'

de lleqida i trobada conforme la s' en tots e senyors as-

sistent amb mí, el Secretari, ue certifico. Dó fe.
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A la Vila de Llan9à, el vint-i-set de juny del mil nou-cents

vuitanta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la Presidència del Sr. Alcalde

EN JOSEP M. SALVATELLA i SUÑF.R, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent amb l'assistència dels senyors que a continuació

s'indiquen a l'objecte de celebrar sessió ordinària de primera
convocatòria) de conformitat amb la circulada a l'efecte.

SENYORS CONCURRENTS:

Sr. LLUrS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

c10AQUIM FALCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari EN NARCIS SUBIRATS i RRYNAT" titular de la

Corporació.

Oberta la sessió a les deu de la nit, es dóna lectura de

l'acta de la sessió anterior, la qual queda aprovada.

Seguidament s'entra en l'ordre del dia, adoptant-se els

acords que a continuació s'indiquen:

**** COMISSIO DE CULTURA.- A proposta de la Comissió In

formativa de Cultura, per unanimitat s'acorda:

36.1.- Contractar amb l'empresa POUS, de Girona, una tarima

per ampliar l'escenari del Pati Blanc, pel proper dia 13 de

J\lltoI, en que actuarà l'Esbart Dansaire de Rubí que forma part
de l' est.age de d a n s a que l' Aj\lntament ha o r q a n i t z a t , El preu del

lloguer de la tarima esmentada és de 70.000'- Ptes. que hauran

de pagar-se abans del 13 d'Agost.

38.2.- F.n re1ació amb la Regat.a de Windsurf (T.D,V.) que

organitza BARCELONA MEDITERRANIA-85, i que una de les etapes de

la mateixa tindrà lloc a la nostra Vila el 20 i 21 d'Agost.
S'acorda atorgar una subvenció per un import de 200.000'- Ptes.

aproximadament, en qlle es compt.e poden ascendir les despeses
junt amb la Confraria de Pescadors j el Club Nàut.ic.

**** COMTSSIO D'OBRES I URBANISME.- A proposta de la Comissió

Informativa d'Obres i Urbanisme, per unanimitat s'acorda:

10.1.- En relació a la petició del Sr. JOSE ANTONTO LLARTO

.FERRER, s o l c l t c
í

t an t la línia d'edificació de la parcel.la
assenyalada amb el n' 33 de la Urbanització de Grifell, segons

plànol que s'acompanya; vist l'informe del Tècnic Municipal
s'acorda manifestar al Sr. Llario que segons el Pla General

d'Ordenació Urbana s'assenyala un vjal i una plaça de gir, per

ajxó haurà d'encarregar-se un plànol topogràfic i sobre el

mateix podrà assenyalar-se la linia d'edificació gue serà la

corresponen a 3 m. de separació amb tots els termes.

10.2.- En relació a l'escrit del Sr. MANlIEL TELLEZ PEREZ de

data 30-S-8S, nOm. 1568 del Registre d'Entrada demanant la

qualificació del terreny de la seva propietat situat al Km. 63
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de l.a Ct.ra. de In Bisbal a Po r t bo u
,

com a "CASC ANTIC", aquesta
Comissió acorda:

Manifestar al Sr. Tellez] que quan es procedeixi a una mo

dificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, es tindrà

molt en compte la seva petició.

10.3.- Donada compte de la Certificació n 4, per les obres

de CONSTRUCCIO EDIFICI SERVEIS, subscrita per l'Arquitecte
Director de les obres Sr. Ricard Fina Segura, per un import de

2.526.212'- Ptes. i estudjada convenientment l'esmentada cer

tificació; s'acorda donar conformjtat a la mateixa i abonar

l'import a l'Empresa constructora TARRACO, S.A.; previ la re

posició de fons del Banc de Credit Local d'Espanya.

les diverses
a la vista

l'aprovació

LLICENCIES D'OBRES MENORS.- Donada lectura a

proposicions de la Comissió d'Obres i Urbanisme, i

dels informes obrants en cadascun dels expedients,
dels quals es proposa, per unanimitat s'acorda:

CONCEDIR amb les condicions que en cadascuna d'elles s'as

senyalen, i mitjançant el pagament dels drets corresponents
segons liquidació practicada, i la deguda observança del que es

preveu en el Pla General d'Ordenació lJrbana i Ordenances Mu

nicipals, les llicències d'obres menors que es relacionen als

senyors que s'indiquen:

12.3.- AL Sr. ANTONT. COMORERA BOSCH en represent.ació de la
18-Sra. DOLORS CALSINA, en relació a la seva petició de

6-85 núm. 1701 del Registre d'Entrada, per a repicar
bossar la façana i substituir la barana de ferro per

lumini, a la casa de la Plaça del Port.

dat.a
i

una

arre

d' a-

12.4.- Al Sr. RICARD PAUS BUSQUETS, en relació a la seva

petició de data 18-6-85] núm. 1703 del Registre d'Entrada, per

la construcció d'un altell en la planta baixa de l'edificació

qlle porta a cap consistent en local comercial i magatzem en el

carrer La Farella] i aprovada per aquesta Comissió el 6-6-85.

12.5"- Al Sr. TORCUATO PERE2 PORRAS representació del Sr.

RAMON FREIXA GALCERAN) en relació a la seva peti�ió de data

29-4-85, núm. 1236 del Registre d'Entrada, per la construcció de

porxo a la porta de l'entrada de la casa} i un mur de 1'20 m.

per protegir del vent, a Fane de Baix.

12.6.- Al Sr. JOSEP ESCARPANTER LLORCA en repressentació del

Sr. ORTI2 DE ZARATE, en relació a la seva petició de data 22-

6-85 núm. 1746 del Registre d'Entrada, per la col.locació de

viguetes i sostre d'uralita en el pati de la part posterior de

l'edifici del carrer Cabrafiga, 10.

12.7.- A la Sra. TERESA BOSCH ROSSELL en relació a la seva

petició de data 20-6-85 núm. 1734 del Registre d'Entrada, per la

construcció d'una pista de formigo de 15 m. de llarga adossada

en el mur de la vorera en el Camp d'atraccions de l'Avd. pau

Casals.
Al trobar-se l'esmentada pista dins dels terrenys afectats

per l'Unitat d'Actuació n' 13, la present llicència és concedeix

a precari, sense que la mateixa comporti cap mena d'jndemnit-
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zaci6 si la mateixa ha d'enderrocar-se.

LLICENCIES DENEGADES.- Examinades les peticions que es re

lncionen i vistos els informes emesos en cadascunn d'elles pel
Tècnic Municipal, per unanimitat s'acorda:

13.8.- DENEGAR la petici6 que dirigeix la Sra.

representada pels Srs. Rodriguez, de data 1-6-85 nOm.

Registre d'Entrada, per tal com la paret de tanca

afagir-se a l'existent excediria en l'altura permesa.

WERNICKE
1699 del

que vol

13.9.- DENEGAR la petició que presenta el Sr. ,'JAUME MACAU

GRANOLLERS de data 15-6-85 núm. 1696 del Registre d'Entrada, per
tal com demana la construcció d'un nou teulat i es precisa
detall de la naturalesa de les obres, i cas d'haver-hi col

locació d'elements estructurals és precís presentar projecte
tècnic.

'

**** COMISSIO DE SERVEIS.- A proposta de la Comissió In

formativa de Serveis, per unanimitat s'acorda:

16.1.- Vistes les sol.licituds de subministrament d'aigua del

servei municipal, que presenta A.S.C.B., de data 26--6-85 núm.

176/. del Registre d'Entrada) s'acorda dnar conformitat a les

mateixes corresponents a la n' 98 Josep Rieck, i la n 99 HA

BTLLASA, condicionant aquesta darrera amb eJ pagament a més a

m�s dels drets corresponents a una aportació de 10.000'

Ptes.per habitatge edificable.

**** COMISSIO DE COMERÇ I TURJSME.- A proposta de la Comissió

Informativa de Comer9 i Tuiisme, per unanimitat s'acorda:

31.1. - CONCEDIR al Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL en relació a

la seva petició de data 21-6-85, nOm. 1740 del Registre
d'Entrada, llicèncja pel canvi de nom del seu establiment de

dicat a Bar-Restaurant en el carrer Cabrafiga n 8, el qual

regentarà la Sra. M. del Mar Rodilla, previ el pagament dels

drets corresponents.
CONDICIONADA: A que haurà de presentar l'Alta de la Llicència

Fiscal a nom de la Sra. Rodilla; així com obtenir el carnet de

manipulador d'aliments que estableix el R. D. 2505/83 del 4

d'agost.

31.2.- CONCEDIR a la Sra. M' YOLANDA VENTOS DIEZ, en relació

a la seva petició de data 1/.-6-85 núm. 1646 del Registre

d'Entrada, llicència per l'obertura d'una activitat de venda

d'aliments en el local situada en el el. La Selva cantonada el.

Gardisso, per complir els requisits tècnics i sanitaris es

tablerts; i previ el pagament dels drets corresponents.
CONDICIONADA: A que haurà d'obtenir el carnet de manipulador

d'aliments que estableix el R. D. 2505/83 del 4 d'agost; i

presentar l'alta de la Llicència Fiscal.
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**** COMISSTO DE GOVERNACTO.- A proposta de la Comissió
Tnformativa de Governació] per unanimitat s'acorda:

21.1.- CONCEDIR al Sr. FRANCISCO IBAÑEZ NAVARRO] en relació a

la seva petició de data 2-2-85 núm. 359 del Registre d'Entrada,
llicència per ocupar la via pública amb una parada de venda de

cocos i llaminaduries de 4 m. durant els dies de I'll al 16 de

Julio] de 1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ier.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de jO.OOO'_ Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de la parada.
3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.2,- CONCEDIR al Sr. FLORENTINO RODRIGUE? DA SILVA, en

relació a la seva petició de data 27-6-85 núm. 1779 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de via pública amb una noria

infantil de 3x2 m., durant els dies de l'il al 16 de julj.ol de

1.985; Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ier.- El dia 16 abans de les 12 de ]a nit, haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'atracció instal.lads.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21.3.- CONCEDIR al Sr. FLORENTTNO DA SILVA RODRIGUE2, en

relació a la seva petició de data 27-6-85 núm. 1778 del Registre
d'Entrada, llicència per l'ocupació de la via pública amb una

atracció consistent en un castell flotant de 7x6 m.) durant els

dies de 1'1.1 a] 16 de juliol de 1.985, Festa de] Carme en el

Port.
CONDTCIONAT: 1er.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà

de deixar lliure i net el IJ.oc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptas. per

garantir la netedat i l'ordre de l'atracció instal.lada.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

21.4.- CONCEDIR a la Sra. JOSEFA MENDEZ PEREDA, en relació a

la seva petició de data 10-1-85 núm ..
150 del Registre d'Entrada]

llicència per l'ocupació de la via pública amb una parada de

venda de coco i Jlaminaduries de 4x2 m.) durant els dies de I'll

al 16 de Juliol de t.985] Festa del Carme en eJ Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit) haurà

de deixar lliure i net el lloc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiança de 10.000'- Ptes. per

garantir la netedat i l'ordre de l'atracció instal.lada.

3er.- Els Serveis Tècnics Ij assenyalaran el lloc de l'o-

cupació.

SANLLORENTE, en

1764 del Registre
pública amb una

16 de juliol de

21..5.- CONCEDIR al Sr. IGNACIO TARRUELLA

relació a la seva petició de data 20-6-85 núm.

d ' En t rad a, lli. e è n e i a per l' a e Il p a e ;_ ó del a v i a

parada de c r e p s ,
durant els dies de ]' 11 al

1.985, Festa del Carme en el Port.

CONDICIONAT: ler.- El dia 16 abans de les 12 de la nit, haurà
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de deixar lliure i net el IJoc de l'ocupació.
20n.- Haurà de prestar una fiRn�a de 10.000'- Ptes; per

garantir la netedat i l'ordre de la parada inRtal.lada.

3er.- Els Serveis Tècnics li assenyalaran el lloc de l'o

cupació.

21. 6.·- C:ONCEDIR al Sr. FRANCESC BOADA BARRAGAN, en re] a c i.ó a

la seva petició de data 19-�-85 núm. 1753 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de 10 m2, al terreny de pro

pietat municipal al costat de la cabina telefònica de la Pla�a
Major, amb taules i cadires del seu establiment de la gelateria.

Els Serveis Tècnics assenyalaran els metres de l'ocupació.

21.7.- CONCEDIR a la Sra. MERCE SOLER NOGUE, en relació a la

seva petició de data 6-85 núm. 1751 del Registre d'Entrada)
llicència per l'ocupació de la vorera amb un expositor de roba

de 272 m" davant del seu establiment en el carrer Palandriu,
durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: ler.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc de I "o cup ac
í ó

,

20n.- Els dies 3, 4, i 5 de Setemhre en que està previst
l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya) cas de necessitar-se

haurà de deixar l.liure l� via pública)aixi com tambe per actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

21..8.- CONCEDIR a La Sra. LAURA PIGEM CIURANA, en r.elació a

la seva petició de data 26-6-85 nOm. 1775 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de via pOblica amb 4 m2. per

exposar r.oba del sell establiment de] carrer Magallanes, sin. J

durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnics Municipals li as

senyalaran el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4] i 5 de Setembre en que està previst

l'inici de la Volta C:iclista a Catalunya, cas de necessitar-se

haurà de deixar lliure la via pOblica,aixf com també per actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

�1.9.- CONCEDIR al Sr. JOAN FIGA IMBERT, en relació a la seva

petició de data 21-6-85 nOm. 1791 del Registr.e d'Entrada,
llicència per l'ocupació de via pOblica amb 1'80 m. per exposar

productes del seu establiment de perfumeria en �l carrer Cas

tellar, durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: jer.- Els Serveis Tècnics MunicipaJs li as-

senyalaran el lloc de l'ocupació.
20n.- Els dies 3, 4) i 5 de Setembre en que està previst

l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya} cas de necessitar-se

haurà de deixar lliure la via pública,aixi com també per actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

21.10.- CONCEDIR al Sr. JOSE LEDESMA JERONIMO, en relació a

la seva petició de data 27-6-85 nOm. 1789 del Registre d'En

trada, llicència per l'ocupació de via pOblica amb 5 m�. per

col.locar begudes del seu establiment de Restaurant en el carrer

Palandriu, durant 92 dies de la temporada alta.

CONDICIONAT: 1er.- Els Serveis Tècnjcs Municipals li as-

senyalaran el lloc de l'ocupació.
304:8dr6.- Els dies 3, 4, i 5 de Setembre en que està previst
l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya, cas de necessitar-se



haurà dA deixRr lliure la via pública,aixi com també per actes

que organitzi l'Ajuntament i precisi de la mateixa.

21.11.- CONCEDIR al Sr FEDERIC CARDO CERVERA, en relació a la

seva petició de data 27-6-85 nfim. 1790 del Registre d'Entrada,
llicència per col.locar un tendal en l'establiment del carrer

Pilota, n' 8, d'unes mides aproximades de 0'90 X3'80 m.

CONDICIONAT, A que l'altura mjnima que pot col.locar el

tendal és de 2 mts.

21.12.- CONCEDIR al Sr. JOAN CARBONELL PAU, en relació a la

seva peticjó de data 26-6-85 núm. 1773 del Registre d'Entrada,
llicència per pintar dos rètols a la paret, un aJ carrer Bernat

Metge; 5 amb l'inscripci.ó "PARKING HOSTAL CARBONELL"; j l'altre

al carrer Rafael Estela amb "HOSTAL CARBONELL CENTRE VILA",

21..1.3.- DENEGAR la petició que presenta la Sr. FRANCISCA

MUROZ PERALES} de data 25-6-85 nOm. 1757 del Registre d'Entrada]
per instal.lar una caseta de venda de patates fregides a La

Bñter'ia; per tal com la caseta no reuneix les condjcions per

manipulació d'aliments que estableix el Reial Decret n 2505/

1983 del 4 d'agost; ni l'estètica és l'adient pel Sector.

22.14.- CONCEDIR a la Sra. TEODORA BONAVIA ESTELA, en relació

a la seva petició de data 25-6-85 nnm. 1754 del Registre
d'Entrada, llicència per la col.locació d'una làpida en el

nínxol n' 6 de la seva propietat en el Cementiri Munjcipa],
previ el pagament dels drets corresponents.

24.15.- Es dóna compte de la comunicació que tramet ] 'Escola

de la Policia Municipal de Girona, sobre el V Curs de Formació

BAsica per aspirants a Policies Municip�ls} que tindrà lloc el

dia 7 de'octubre del 1.985. La Comissi6 acorda l'assabentat.

20.16.- Es dóna compte de la carta d'agraïment que dirigeixen
els jubilRts i vells de Llançà, agraint l'Homenatge que com cada

any, se'ls ha fet. La Comissió acorda l'assabentat.

20.17.- CONCEDIR al Sr. PERE ESTARRIOL BRAMON] en relació a

la seva petició de data �1-6-85 nOm. 1732 del Registre d'En

trada, llicència per realitzar un recorregut des de Fane a

Grifeu] passant pel Port segons el trajecte i parades que

s'assenyalen en el croquis que adjunta a la petició] amb au

tobusos del servei públic de transport de passatgers.

22.18.- CONCEDIR a la Sra. TERRSA SOLER PUIG, en relació a la

seva peticj6 de data 25-6-85 núm. 1792 del Registre d'Entrada]
llicència per la col .locaeió d'una làpida en el nínxol núm. 752

del Cementiri Mllnicipal, previ el pagament dels drets corres-

ponent.s.

23.19.- Donada compte de la Certificació n 1-A, per less

obres del CENTRE ASSISTENCIAL (DISPENSARI), subscrita per

l'Arquitecte Director de les Obres Sr. Ricard Fina i Segura, per

un import de 5.031.514'- Ptes., estudiada convenientment

l'esmentada certificaci6; s'acorda donar conformitat a la ma

tWi.4<::171. abonar l'i.mport al' Empresa c o n s t r uc t o r a TARRACO, S A.]

previ la reposició defons per l'Excma. Diputació Provincial.



COMTSSTO D'HISENDA.- A proposta de la Comissió Informativa

d'Hisenda, per unanimitat s'acorda:

25.l.- Vista la petició de la Sra. FRANCISCA MUROZ PERALES,
de data 25-6-85 núm. 1758 del Registre d'Entrada, sol.licitant

la restjtució de la fiança dipositada el juny de] 1.984} per la
barraca instal.lada en La Bateria; aquesta Comissió acord�:

RETORNAR la fiança dipositada, deduint de la mateixa les

despeses ocasionades per enretirar ]a barraca, la qual cosa va

h�ver de realit�ar la Brigada Munjcipal d'Obres, ja que després
de molts requeriments i haver-se acomplert el pla� que va do

nar-se per desmontar-la, no varen fer-ho.

27.2. - Vi.sta la factura que presenta l'INSTITUT ORTOPEDIC

FIGUERES, sobre el material que s'ha adquirit pel Dispensari
Municipal, i el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple i

amh el vist-i-plau del Cap del Departament de Sanitat, ascendint

l'import de la mateixa a 1.016.186'- Ptes., s'acorda donar-·li

conformit.at.

27.3.- Vista ]a proposta de despeses que presenta el Sr.

Alcalde, Ordenador de pagaments, previ l'informe gue sobre la

mateixa ha emès ]a Comissió Municipal d'Hisenda, de conformitat

amb el que assenyala l'art. 707 de la Llei de Règim Local, per

unanimitat s'acorda aprovar-la per un import de 134.8�8'- Ptes.

29.4.- Vista la reclamació que formula el Sr. PERE DAUNIS

OLTVE� de data 24-4-85, núm. 1253 del Registre d'Entrada, sobre

les liquidacions de Plus Vàlua núms.76, 77, 78, i 79 dAI 1.985,
i l'informe qlle sobre el particular han emès els Tècnics Mu

nicipals, i el Secretari-Interventor.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació mani-

fest.ant que,
t.- Que la liquidació n 76/8S, figura una superficie

transmesa de 4.374 m2. quan d'aquests varen cedir-se 774 m2. en

cnncepte de 7.ona verda.

2.- Qlle la liquidació n' 77/8S la superficie de terreny que
es calcula és de 5.136 m2. i en concepte de vials i aparcaments
varen cedir-se 3.600 m2.

3.- Que la totalitat de la fjnca a que fa referència la

Ijquidació n 78/85 va cedir-se com a zona verda en la seva

totalitat.
4.- Que la finca corresponent a la liquidació 79/85, co

rrespon a llna fjnca rústica, j que el reclamant té la condició

d'agricultor.
CONSIDERANT que segons documents obrants en aquestes De-

pendències Municipals) hi ha el compromis de la cessió dels

terrenys que fa esment el Sr. Daunis en la seva reclamació,
pendent de formalitzar la corresponent escriptura.

RESULTANT que el recurrent ha presentat certificat de la

Cambra Agraria, en el que s'acredita que el Sr. Daunis es dedica

habitualment a l'agricultura.
CONSIDERANT que l'apartat �) de ] 'art. 87 del R. D. 3250/76

assenyala que no estaran subjectes de l'impost de Plus Vàlua

�'OiM
.

.,�ment qlle �xperimenti el valor �els terrenys destinats a

ex���acjons agrIcoles} forestals o mlneres.



Per un a nt rn i t.a t s'acorda: �

1 er. - ESTIMAR la r e c Larna c
í ó

gue p r e s e n t a el Sr. PE lE DAUNIS

OLIVET, tenjnt en compte les cessions de terrenys compromeses
amb documents obrants en aquestes Dependències, i anul.Jant les

liquidacions a que fa referèncja de la cessió total de la finca

i la referent a la róstica i tenir la condició d'agricultor.
20n.- ASSENYALAR com a quotes definitives les liquidacions

practicades en hase als criteris exposats, d'acorda amb el

següent detall:
L'í qu

í

d a c i
ó

núm. 76/85 .. - 574.560'- Ptes.

Liquidació núm. 77/85 618.610'- Ptes.

Liquidació núm. 78/85 sense efecte.

Liquidació núm, 79/85 exempte.
3er.- NOTIFTCAR a l'interessat el present acord a l'inte

ressat, amb indicació dels recursos gue pot interposar, órgan
davant gui hagi de presentar-los i plaç per a interposar-los.

25.5.- Transmetre l'agraïment de la Corporació a la CAIXA DE

PENSIONS PER r.A VELLESA I D'ESTALVIS, per la subvenció de

50.000'- Ptes. atorgada per ajudar en les despeses de l'edició

renovada de la Guia urbana de Llançà.

I sense cap més altre assumpte de gue tractar, per ordre del

Sr. Alcalde President, es dóna per acabada la sessió essent tres

quarts de dotze de la nit, de tot el qlle s'ha tractat s'inclou

dins J'acta gue després de llegida i trobada conforme la signen
tots els senyors assistents amb

"

el Secretari, que certifico.

Dóno f .

304379



A la Vila de Llançà] el deu de juliol de] mtl nou-cents

vuit.anta-cinc.

A la Casa Consistorial i sota la Presidència del Sr. Alcalde

F.N ,l'OSF.P M, SAT.VATF.LLA I SlJÑER, es reuneix la Comissió Municipal
Permanent, amb l'assistència dels senyors que a continuació

s'indi.quen al' objecte de celebrar s e s s i.o e x t r a o r d í.n à

r ía

d'extinció de la Comissió Municipal Permanent} per aplicació de

la Disposicjó Transitòria 3a. de la T,lei 7/85 reguladora �e les

Bases de Règim f.ocal, d'acord amb l'ordre del dia circulat a

l'efecte.

SENYORS ASSISTENTS:

Sr. LLUrS CASELLAS i DONAT, Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, Sr.

JOAQUIM F�LCO i FONT, Sr. CARLES DURAN i MALAGRABA.

Actua de Secretari EN NARCIS SlJBIRATS i REYNAL, tjtular de la

Corporació.

Oberta la sessió faltant deu minuts per les onze de la nit]
entrant-se seguidament en l'ordre �el dia:

1er. - LECTURA DE L' ACTA AN'fERIOR.

Es dóna lectura de l'acta de la Comissió Municipal Permanent

referent. a la sessi.ó del dia vint-i-set de juny d'enguany, la

qual queda aprovada per unanimitat de tots els senyors assis

tents:

I no essent cap altre l'objecte de la sessió, s'aixeca la

mateixa declarant extingida definitivament la Comissió Municipal
Permanent essent les onze de la nit. La signen tots els senyors
assistents amb certifico. Dóna fe.

304380



DILIGENCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix
al tancament del Llibre d'Actes de la Comissió Muni

cipal Permanent, per extinció de la mateixa aplicant la

Disposició Transitòria 3a. de la Llei 7/85 reguladora
de les Bases de Règim Local i acord de l'Ajuntament Ple
del dia 10 de juliol del 1.985.

Comprén els folis núms. 145.353 i 145.354, del
304.202 al 304.254, i del 304.260 al 304.380, quedant
anul.lats els folis núms. 304.255, 304.256, 304.257,
304.258 i el 304.259 per haver-se malmès en la màquina
impressora.

A Llançà, el deu de juliol del mil nou-cents vui
tanta-cinc.

L'ALCALDE,

145354



 




