1

19/01/2016

494/13

1a utilització de les zones comuns de l'edifici i dels habitatges PB C, P1a B, P2a B, P2a C, edifici Mirto,
Bellreguard núm. 12

39

2

26/01/2016

465/15

Legalització d’obres menors de reforma interior al c/ Roger de Flor, núm. 6

58

3

26/01/2016

521/15

Reforma de la façana, coberta i escala al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 34

59

4

26/01/2016

222/15

Comunicació prèvia per obres de reforma de part de la teulada de l’habitatge de la parcel·la 855 (662) del
pol. 4

61

5

26/01/2016

117/14

1a utilització de la construcció agrària de la parcel·la 324 del polígon 10 i aprovació de modificacions

62

6

26/01/2016

301/04

1a utilització de l’habitatge de la parcel·la 45 del polígon 6

63

7

26/01/2016

109/13

8

27/01/2016

247/13

9

29/01/2016

42186

Comunicació prèvia per obres de manteniment i conservació del porxo de la parcel·la 195 del pol. 4

78

10 29/01/2016

348/15

Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel·la 240 del polígon 3

80

11 01/02/2016

173/10

Legalització, reforma i ampliació d’una nau agrícola a la parcel·la 11 del polígon 8

84

12 01/02/2016

215/11

Fer constar que les obres de reparació i reforç de cobertes i reforma parcial de l’edifici de Plaça Major, núm.
8 s’adapten a la llicència

87

13 01/02/2016

58/09

Legalització de modificació de cobert i porxo al c/ Pinsà, núm. 109

88

14 01/02/2016

357/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, annex i piscina a la parcel·la 364 del polígon 4

89

15 01/02/2016

79/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 502 del polígon 4

90

Fer constar que les obres d’acondicionament de l’accés a la parcel·la 797 del polígon 1 s’adapten al projecte
presentat i aprovació de les modificacions.
1a utilització i aprovació de modificacions de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 385 del
polígon 10

1/40

64
66

16 01/02/2016

353/14

Ampliació de xarxa soterrada de BT per subministrat corrent a la parcel·la 552 del polígon 10

91

17 08/02/2016

458/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de terrassa a l’immoble del c/ Llobera, núm. 12

101

18 08/02/2016

519/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de la cuina i coladuria de l’immoble del c/ Pare Vives, núm. 39

102

19 08/02/2016

524/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de la cuina i d’un bany de l’immoble del ps. Saralegui, núm. 40, 3r

103

20 08/02/2016

526/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de bany, cuina i coberta de l’immoble del Ps. Balanguera, núm. 2

104

21 08/02/2016

530/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació i renovació de banys a l’immoble del c/ Sant Jordi, núm. 19

105

22 08/02/2016

535/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de cuina i garatge a l’immoble situat al c/ Pescadors, núm. 48

106

23 08/02/2016

540/14

Comunicació prèvia d’obres de substitució de tres bigues de fusta a la cuina de l’immoble del c/ Jonquet, 9

107

24 08/02/2016

552/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de la teulada de l’immoble de la urb. Can Singala, úm. 38

108

25 08/02/2016

568/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de banys a l’immoble del c/ Torrent de Can Botana, núm. 24

109

26 08/02/2016

571/14

Comunicació prèvia d’obres de millora de l’accés a la finca i tancament de la parcel·la 219 del polígon 6

110

27 08/02/2016

583/14

Comunicació prèvia d’obres de reformes vàries a l’immoble situat a la Urb. Formentor, núm. 48B

112

28 08/02/2016

585/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de goteres i canonades als banys dels apartaments Maricel II, Crta.
Formentor, núm. 33

113

29 08/02/2016

593/14

Comunicació prèvia d’obres de tancament amb reixa metàl·lica de la parcel·la 50A de la Urb. de Formentor

114

30 09/02/2016

600/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de la volada a l’immoble situat al c/ Ramon Llull, núm. 31

116

2/40

31 09/02/2016

611/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de tancament de la parcel·la núm. 36, del Torrent de Can Botana

119

32 09/02/2016

616/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació i reposició de la capa de protecció i armadures de la balconada de
l’immoble del c/ Joan XXIII, núm. 19

121

33 09/02/2016

626/14

Comunicació prèvia d’obres de rehabilitació de façana de l’immoble del c/ Monges, núm. 19, 1r

122

34 09/02/2016

630/14

Comunicació prèvia d’obres de reforma de l’habitatge del c/ Vicenç Buades, núm. 31

125

35 09/02/2016

636/14

Comunicació prèvia d’obres d’acondicionament de nínxol per a la instal·lació de caixa general elèctrica a la
Plaça Miquel Capllonch, núm. 7

126

36 09/02/2016

641/14

Comunicació prèvia d’obres consistents en enrajolar la cuina de l’immoble del c/ Temporal, núm. 3

127

37 09/02/2016

646/14

Comunicació prèvia d’obres consistents en enrajolar l’immoble del c/ Horta, núm. 78

128

38 09/02/2016

652/14

Comunicació prèvia d’obres de reparació de la teulada de l’immoble del c/ de l’Horta, núm. 121

129

39 10/02/2016

655/14

40 10/02/2016

658/14

41 23/02/2016

759/15

Canvi de coberta a l’habitatge del c/ Roca, núm. 31

42 29/02/2016

42005

Comunicació prèvia d’obres consistents en reformes interiors a l’immoble del c/ Gorrió, núm. 10

43 29/02/2016

42064

Comunicació prèvia d’obres consistents en la reforma de l’habitatge del c/ Ecònom torres, núm. 2, 2n B

166

44 02/03/2016

42095

Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de la paret exterior de l’immoble situal al c/
Alfabeguera, núm. 12

167

Comunicació prèvia d’obres consistents en enrajolar la cuina , eliminar llar de foc i revisar ancoratges de les
finestres de l’immoble del c/ Jesús, núm. 42
Comunicació prèvia d’obres consistents en enrajolar la cuina de l’immoble del c/ Méndez Núnez, núm. 19,
3rC

3/40

131
132
157
165-1

45 02/03/2016

42217

Comunicació prèvia d’obres consistents reparació de la cornisa de l’immoble del c/ Jonquet, núm. 43

168

46 02/03/2016

42278

Comunicació prèvia d’obres consistents en canviar l’enrajolat de la cuina de l’immoble del c/ Jaume III,
núm. 39

169

47 02/03/2016

14/15

Comunicació prèvia d’obres consistents en la repació de goteres a l’immoble del c/ Alacantí, núm. 25

170

48 02/03/2016

19/15

49 02/03/2016

23/15

50 02/03/2016

31/15

51 02/03/2016

125/15

52 02/03/2016

165/15

53 02/03/2016

168/15

54 02/03/2016

169/15

55 02/03/2016

171/15

56 02/03/2016

177/15

57 02/03/2016

188/15

58 02/03/2016

189/15

59 02/03/2016

190/15

Comunicació prèvia d’obres consistents en la substitució d’una canal a l’immoble del c/ Méndez Núñez,
núm. 7
Comunicació prèvia d’obres consistents en el tancament amb una paret de marès la parcel·la 591 del
polígon 9
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de la paret exterior de tancament del solar del c/
Maressers, núm. 22
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de la coberta i piscina de l’immoble del c/
Alfabaguera, núm. 20
Comunicació prèvia d’obres consistents en la impermeabilització d’un tram de coberta a l’immoble del c/
Guillem cifre, núm. 56
Comunicació prèvia d’obres consistents en treballs de demolició d’acabats interiors a l’immoble del c/
Roser Vell, núm. 12
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació d’humitats a l’immoble del c/ Nuredduna, núm. 6,
bxs D
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de les escales comunitàries de l’immoble del c/
Voltor, núm. 2
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de la façana de l’immoble del c/ Murta, núm. 13
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de paret i col·locació de reixeta al solar núm. 49D
de la Urb. Formentor
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació del tancament de la parcel·la del c/ Nuredduna,
núm. 1
Comunicació prèvia d’obres consistents en pintar la façana de l’immoble del c/ Gola, núm. 13

4/40

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

60 02/03/2016

203/15

Comunicació prèvia d’obres consistents en canviar la canal de l’immoble del c/ Verge del Carme, núm. 44

183

61 02/03/2016

209/15

Comunicació prèvia d’obres consistents en la rehabilitació de la coberta de l’immoble del c/ Voltor, núm. 8

184

62 02/03/2016

228/15

63 02/03/2016

230/15

64 02/03/2016

235/15

65 02/03/2016

236/15

66 02/03/2016

246/15

67 02/03/2016

247/15

68 02/03/2016

256/15

69 02/03/2016

514/15

Reforma i ampliació de dos habitatges adossats al c/ de la Xarxa, núm. 1

197

70 02/03/2016

45/15

Rehabilitació de l’església del Calvari, al c/ Calvari s/n

198

71 07/03/2016

613/15

Demolició de l’habitatge existent al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 44

202

72 07/03/2016

173/01

Legalització de planta porxo i aljub al c/ Sant Jordi, núm. 8

203

73 07/03/2016

493/15

Permís d’instal·lació i obra d’estació d’autoservei (benzinera) de venda al detall al c/ Llanterner, núm. 35A

205

74 09/03/2016

77/15

Aprovació del projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres al c/
Alacantí, núm. 60

210

Comunicació prèvia d’obres consistents en canviar les teules de la coberta de l’immoble del c/ Cecili Metel,
núm. 5
Comunicació prèvia d’obres consistents en el canvi d’enrajolat de l’immoble del c/ Mestre Albertí, núm. 2,
esc. 2, 1r F
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de dues seccions de la teulada de l’immoble del c/
Falcó, núm. 10
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reforma del local del c/ Temple, núm. 7
Comunicació prèvia d’obres consistents en el canvi de la banyera per a un plat de dutxa a l’immoble del c/
Ganguil, núm. 3
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de panells de la façana de l’immoble del c/ Temple
Fielding, núm. 14
Comunicació prèvia d’obres consistents en canviar lloses de marès per pedra a l’immoble del c/ Gràtil, núm.
3

5/40

185
186
187
188
189
190
191

75 09/03/2016

176/14

Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Pinsà
núm. 44

211

76 10/03/2016

652/15

Concessió de llicència de piscina (bàsic) al c/ Codonyer, núm. 19

215

77 10/03/2016

142/15

Aprovació del projecte d’execució de canvi de coberta i reforma interior d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al c/ Campos, núm. 20.

218

78 10/03/2016

495/14

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar i piscina al c/ de les Creus, núm. 68-70

219

79 10/03/2016

494/03

80 15/03/2016

459/15

81 15/03/2016

370/15

82 15/03/2016

300/15

83 15/03/2016

296/15

84 15/03/2016

288/15

85 15/03/2016

295/15

86 15/03/2016

264/15

87 15/03/2016

259/15

88 15/03/2016

655/15

89 16/03/2016

306/11

1a utilització dels habitatges pendents de l’edifici Mirto (Pb C, P1 B, P2 B i P2 C) de la urbanització
Bellresguard, núm. 12
Comunicació prèvia d’obres consistents en la construcció d’una síquia de drenatge a l’immoble situat al
pol.2, pc. 194
Comunicació prèvia d’obres consistents en realitzar un portell d’entrada a la finca situada al polígon 5,
pc.63
Comunicació prèvia d’obres consistents en realitzar millores en banys i parets de l’habitatge a l’immoble del
c/ Jonquet, núm. 50
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de balcons de l’immoble del c/ Via Argentina, núm.
19
Comunicació prèvia d’obres consistents en treballs de reparació de la façana a l’immoble del c/ Dr.
Fabregues, núm. 16
Comunicació prèvia d’obres consistents en treballs de neteja i pintura de façana a l’immoble del c/ Via
Argentina, núm. 15
Comunicació prèvia d’obres consistents en la demolició del guarda-roba i canvi de l’enrajolat de la planta
de l’immoble del c/ Guillem Cifre, núm.34
Comunicació prèvia d’obres consistents en la reparació de teulada de l’immoble del c/ El Cano, núm. 34
Comunicació prèvia d’obres consistents en el canvi de fusteria exterior de l’immoble del c/Joan XXIII, núm.
13
Concessió de pròrroga d’una any per a l’execució de les obres de l’habitatge de la parcel.la 255 del polígon
7, i denegació de l’aprovació de modificacions en el transcurs de les obres.
6/40

220
228
229
231
232
233
234
235
236
237
243

90 18/03/2016

432/13

1a utilització de la piscina de la parcel·la 15 del polígon 6

91 18/03/2016

168/14

92 21/03/2016

572/15

93 21/03/2016

37/15

Concessió de llicència de piscina (bàsic) a la pc. 519, pl 10

254

94 21/03/2016

371/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, barbacoa, sala de máquines i forn a la parcel·la 469 del
polígon 3

255

95 22/03/2016

257/15

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ de la Lluna, núm. 5

257

96 23/03/2016

137/15

Concessió de llicència per a la construcció d’un galliner a la pc. 197 del pl. 10

258

97 23/03/2016

138/15

Concessió de llicència per a la construcció de coberta al safareix existent a la pc. 197 del pl. 10

259

98 23/03/2016

649/14

Concessió de llicència per a la construcció d’una piscina a la pc. 197 del pl.10

260

99 29/03/2016

289/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 789 del polígon 1

262

100 29/03/2016

707/02

101 29/03/2016

718/15

102 29/03/2016

908/15

103 31/03/2016
104 31/03/2016

1a utilització de la legalització d’obra de demolició i reforma interior, mur de tancament amb canvi d’ús
agrícola a habitatge; i de les obres d’acabats interiors
Legalització de les obres de reparació de la façana i reforma parcial interior d’habitatge de la parcel·la 519
del polígon 10

248
249
252

1a utilització obres de la línia soterrada de distribució BT, ampliació de la xarxa CT 5501 de la parcel·la 6
del polígon 5
Aprovació del projecte de demolició de piscina i soterrani existents i projecte bàsic i d’execució de nova
piscina i terrassa.
Llicència per obra menor per al tancament de les piscines depuradores que es troben a la parcel·la 198 del
polígon 1

264

307/15

Legalització d’annex d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel·la 335 del polígon 4

272

318/15

Demolició d’edificació annexa i per a la implantació de mesures correctores a la terrassa/aparcament a la pc.
411 del pl. 3

274

7/40

263

266

105 31/03/2016

397/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 672 del polígon 3

106 01/04/2016

506/15

107 01/04/2016

17/15

108 04/04/2016

207/16

109 04/04/2016

469/15

Canvi de coberta i reforma interior d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Roser Vell, núm. 58

284

110 04/04/2016

483/15

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/Horta, núm. 104

286

111 04/04/2016

608/15

Legalització de les obres de substitució de part del forjat de la coberta al c/ de la Mar, núm. 18-20

287

112 07/04/2016

344/14

1a utilització de la reforma d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Llobera, núm. 31B.

301

113 08/04/2016

315/12

114 08/04/2016

471/04

115 08/04/2016

43075

116 08/04/2016

525/05

117 08/04/2016

422/07

118 08/04/2016

318/14

Concessió de llicència per al canvi parcial de coberta de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina ubicats a la
pc. 87 del pl. 3
Concessió de llicència per a la substitució de la coberta de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del
c/Roservell, núm. 37
Concessió de llicència per al canvi d’ús de local existent a habitatge ubicat al c/Titot Citadini, núm. 19, p.b.
A

1a utilització de la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/Albulgassim,
núm.3
Aprovació projecte bàsic i d’execució modificat de les obres de consolidació i reforma d’habitatge existent a
la pc. 111, pl. 3. Transmissió titularitat de la llicència per a consolidació i reforma d’habitatge existent, i
modificacions
a la pc. 111,
Transmissió
titularitat
de la pl.3.
llicència de projecte bàsic i d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al
c/ Oronella, núm. 142, urb. Gommar.
Canvi de titularitat de la llicència de projecte bàsic i d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al
pol. 1, pc. 833.
Canvi de titularitat de la llicència de dos edificis plurifamiliars aïllats i piscina i de demolició d’habitatge
aïllat existent a la Urb. Bellresguard, s/n.
Legalització i projecte bàsic i d’execució de canvi de coberta i acabats d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
al c/ Torres, núm. 13
8/40

275
280
281
283

302
304
305
306
307
308

119 08/04/2016

687/15

Aprovació del projecte bàsic i d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina a la Urb.
Gommar, c/ Pinsà, núm. 38.

309

120 11/04/2016

728/15

Llicència per obra menor de reparació de font i safareig a la pc. 554, pol.6

311

121 11/04/2016

327/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. 335, pol. 10

312

122 11/04/2016

403/07

Aprovació modificacions introduïdes a les obres d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. 167, pol. 10

314

123 11/04/2016

547/15

Concessió de llicència per a la construcció d’una piscina en habitatge unifamiliar aïllat a la pc. 290, pol.4

315

124 11/04/2016

330/15

Reforma parcial interior i canvi de coberta d’habitatge unifamiliar aïllat a la pc. 117, pol. 2.

316

125 11/04/2016

726/15

Legalització de piscina a habitatge unifamiliar aïllat a la pc. 117, pol.2

317

126 15/04/2016

573/06

Aprovació modificacions introduïdes a les obres d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. 130, pol. 7

324

127 18/04/2016

214/15

Nova línia subterrània de BT ampliació de la xarxa C.T. 10880 “Urb. Gommar-2” al c/ Pinsà, núm. 24-25

325

128 19/04/2016

735/15

129 19/04/2016

642/14

130 19/04/2016

539/15

Obra de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al C/ Adan Diehl, núm. 44

356

131 19/04/2016

193/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat al pol. 6, pc. 192

358

132 20/04/2016

409/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al pol. 1, pc. 529

359

133 20/04/2016

455/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, porxo, pergoles, garatge i traster al pol. 1, pc. 528

360

Llicència per obra menor per a la substitució de fusteria, reforma de bany i impermeabilització de la terrassa
a la pc. 170 del pl 4
Llicència per obra menor de reparació de goteres al pavelló poliesportiu i a l’edifici principal de l’IES Clara
Hammer, al c/ Roger de Flor, núm. 81.

9/40

332
352

134 20/04/2016

613/14

Aprovació del projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c/ Romaní, núm. 4

361

135 20/04/2016

113/13

1a utilització i aprovació de modificació de l’habitatge ubicat al pol. 1, pc. 235

362

136 21/04/2016

395/14

Xarxa d’alimentació elèctrica per subministrar corrent a la pc. 3, pol. 9

367

137 22/04/2016

23/16

Soterrament d’una xarxa de telecomunicacions al c/ Temporal cantonada c/ Cala Clara

370

138 25/04/2016

666/14

Concessió de llicència de magatzem agrícola i quadra per equins (bàsic), al pol. 5, pc. 69.

372

139 25/04/2016

427/15

140 25/04/2016

150/15

141 25/04/2016

170/15

142 25/04/2016

26/15

Aprovació del projecte d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Ecònom Cifre, núm. 20.

377

143 29/04/2016

169/11

1a utilització de les instal·lacions de soterrament d’una línea de BT des del CT 10793 Can Llobera per al
subministrament de corrent a les pc. 827, 828 i 829, pol. 4.

388

144 02/05/2016

132/15

Ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Ramon de Valenilla, núm. 1

392

145 02/05/2016

644/15

Legalització de reforma i ampliació d’habitatge al c/ Ramon de Valenilla, núm. 1

394

146 02/05/2016

331/14

Llicència d'obra de projecte bàsic i d'execució de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a les
parcel·les 173 i 174 del polígon 10

395

147 03/05/2016

364/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. 221 del pol. 4

397

148 03/05/2016

432/15

Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la pc. 74, pol. 10

398

Aprovació del projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al
c/ de la Lluna, núm. 5
Aprovació del projecte d’execució de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Bartomeu Aloy,
núm. 4
Aprovació del projecte d’execució de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de l’Horta, núm.
102, bxs.

10/40

373
375
376

149 03/05/2016

477/15

Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. 46, pol. 10

150 03/05/2016

412/15

151 05/05/2016

861/01

152 05/05/2016

246/04

153 05/05/2016

171/09

154 05/05/2016

667/14

155 12/05/2016

172/14

156 13/05/2016

362/16

Comunicació prèvia per obres de reparació de la façana i terrat de l’edifici del c/ Nao Victoria, núm. 13.

422

157 13/05/2016

110/14

Concessió de llicència d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina i demolició d’edificació existent (bàsic) a la
pc. 721, pl 1

423

158 13/05/2016

282/14

Xarxa soterrada de BT per subministrat corrent a les parcel·les 69, 574 i 577 del polígon 9

424

159 13/05/2016

238/14

1a utilització de la reforma d’habitatge entre mitgeres i construcció piscina al c/ Roser Vell, núm. 140

425

160 13/05/2016

623/15

Concessió de llicència d’habitatge entre mitgeres i piscina (bàsic) al c/ del Àngels, núm. 10

427

161 13/05/2016

491/13

1a utilització de la piscina annexa a l’habitatge unifamiliar aïllat de la pc. 671 del pol. 4

428

162 13/05/2016

178/14

1a utilització de les obres d’acabat de local i de la legalització de reforma i consolidació d’obra al c/
Formentor, núm. 15

429

163 13/05/2016

271/06

1a utilització parcial de l’habitatge unifamiliar aïllat núm. 1, del C/ Troneta, núm. 19, urbanització bòquer

430

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat amb reforma parcial de porxo i demolició d’edificacions annexes
a la pc. 730, pol. 3
Concessió de pròrroga d’una any per a l’execució de les obres de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la
parcel.la 323 del polígon 4
Transmissió titularitat de la llicència per a l’addició de porxades i altres a l’habitatge unifamiliar existent al
c/Calvari, núm. 35 i llicència 1a utilització
Llicència per obra menor de restauració de marges i parets seques a les pc. 89 i 93 del pol. 7
Aprovació de les modificacions introduïdes a les obres de canvi de coberta i reforma parcial d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres del c/ Roser Vell, núm. 101
Concessió de pròrroga de tres mesos per a l’execució de les obres de l’habitatge de la parcel.la 527 del
polígon 10.

11/40

399
401
404
406
409
410
420

1a utilització de la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina del passeig Londres, núm.
80
1a utilització de legalització d’obra de consolidació i reforma d’habitatge unifamiliar existent i construcció
de piscina a la pc. 256, pol. 6

164 25/05/2016

395/13

165 25/05/2016

168/11

166 25/05/2016

364/13

1a utilització de legalització de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres al c/ del Lleó, núm. 13

444

167 25/05/2016

176/14

1a utilització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Pinsà, núm. 44

445

168 25/05/2016

210/15

1a utilització de reforç estructural de l’hotel Pollentia al passeig Londres, núm. 62

448

169 25/05/2016

148/13

1a utilització de incorporació de piscina i millora exteriors a l’hotel Pollentia al passeig Londres, núm. 62

450

170 26/05/2016

396/15

Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la pc. 371, pol. 4

454

171 27/05/2016

470/15

172 27/05/2016

331/15

173 30/05/2016

358/15

Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel.la 269 del polígon 2

461

174 30/05/2016

382/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 29 del polígon 2

463

175 30/05/2016

613/07

Concessió de pròrroga d’execució de les obres d’edifici unifamiliar entre mitgeres d’habitatges i
aparcaments del passeig Voramar, núm. 53-55

464

176 30/05/2016

165/12

Comunicació prèvia de reparació i pintura de la façana de l’habitatge del c/ Formentor, núm. 17

465

177 30/05/2016

75/08

178 30/05/2016

668/14

Legalització de dos habitatges unifamiliars aïllats, barbacoa, sala de màquines, pérgola, magatzem i piscina
a la parcel.la 399 del polígon 3
Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, garatge, barbacoa i dependències agrícoles de la parcel.la 538
del polígon 2

Concessió de pròrroga d’execució de les obres de construcción d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la
parcel.la 538 del polígon 6
Llicència del projecte bàsic i d’execució de reforma i canvi d’ús de local existent per a destinar-lo a
ampliació de l’ús residencial de l’habitatge existent en planta pis i piscina al c/ Méndez Núñez, núm.23
12/40

442
443

456
459

466
469

Aprovació del projecte d’execució corresponent al projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat i
edificacions agrícolas a la parcel.les 9, 10, 11 i 30 del polígon 8 i aprovació de la transmissió de la
titularitat
llicència
indicada
de Lomar
a Ashbury
SL unifamiliar entre mitgeres i piscina
Llicència de
dellaprojecte
bàsic
i d’execució
de SA
reforma
parcialHaights,
d’habitatge

179 31/05/2016

229/09

180 31/05/2016

262/15

181 31/05/2016

363/15

182 31/05/2016

380/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel.la 153 del polígon 10

479

183 31/05/2016

718/15

Aprovació de modificacions introduïdes a les obres de construcción de nova piscina i terrassa, al c/ Troneta,
núm. 7

482

184 06/06/2016

467/15

legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 433 del polígon 4

455

185 07/06/2016

224/15

Llicència per a obres menors de rehabilitació de la coberta i de reformes interiors de cuina, banys i parets a
la parcel.la 541 del polígon 1

493

186 07/06/2016

242/15

Llicència per a obres menors de construcció d’una pared de separació al c/ de les Xarxes, núm. 21, bxs A

494

187 07/06/2016

317/15

1ª utilització de la legalització de dos habitatges, piscina i edificacions annexes a la parcel.la 777 del
polígon 3

495

188 07/06/2016

400/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel.la 673 del polígon 3

496

189 07/06/2016

25/15

Llicència per a obres menors de reforma de bany, cuina, instal.lació de parket i pintura al c/ Ramon de
Valenilla, núm. 1

498

190 07/06/2016

652/15

Aprovació del projecte d'execució de piscina annexa a habitatge unifamiliar al C/ Codonyer, núm. 19

501

191 07/06/2016

175/13

192 07/06/2016

252/15

193 08/06/2016

330/15

al c/ Adan Diehl, núm. 26
Llicència del projecte bàsic i d’execució de piscina, estintolament, ampliació de cambra depuradora i
addició de porxo en habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de les Monges, núm. 17

Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i
piscina a la pc. 434 del pol. 1
Aprovació del projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Troneta, núm. 20, urbanització
de Bòquer
Aprovació del projecte d’execució de reforma parcial interior i canvi de coberta a la parcel.la 117 del
polígon 2
13/40

475
476
478

502
503
504

194 14/06/2016

20/15

Legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la parcel.la 175 del polígon 6

195 14/06/2016

207/16

196 14/06/2016

750/15

197 14/06/2016

628/14

198 14/06/2016

366/15

199 14/06/2016

796/15

Concedir llicència de legalització d'instal·lació d'ascensor en edifici plurifamiliar al C/ Oronella, núm. 151.

525

200 14/06/2016

612/15

Concedir llicència de legalització de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de la Gerreria, núm.
20

526

201 15/06/2016

98/16

Autoritzar l’ús especial del tram de la vorera del c/ Far, núm. 5

528

202 15/06/2016

142/16

Autoritzar l’ús especial del tram de la vorera del c/ Gola, núm. 1, p.b. 02

529

203 16/06/2016

321/16

204 16/06/2016

248/14

205 22/06/2016

356/16

206 22/06/2016

638/15

Comunicació prèvia d’obres de formigonar terrassa de l’immoble del c/ Via Pollentia, núm. 30, bxs

556

207 30/06/2016

815/15

Construcció de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat a la pc. 579 del pol. 9

572

208 05/07/2016

525/05

Aprovació del projecte d’execució de canvi d’ús de local existent a habitatge al c/ Tito Cittadini, núm. 19,
bxs A
Comunicació prèvia de susbtitució i impermeabilització de paviment de terrassa de piscina i reparació
d’elements varis a l’Hotel Fomentor, situat al solar 66 de la Urb. de Formentor.
Llicència del projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la urb. La
Font, núm. 74
Llicència d’obres menors de susbtitució de monolit a l’estació de servei de CEPSA al c/ Joan XXIII, núm.
133.

Concedir llicència d'obres per a la demolició d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 53 del
polígon 2
Llicència de projecte bàsic i d'execució de pont sobre el torrent dels Camps, a la parcel.la 649 del polígon 4,
finca de Ternelles
Permís d’instal·lació i obres per a l’adaptació de gimnàs aïllat existent a taller de cicle formatiu de cuina i
restauració a l’I.E.S. Guillem Cifre de Colonya

Modificacions introduïdes a les obres de construcción d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la
833 del polígon 1, amb llicència concedida en data 7 d’agost de 2013 i aprovació del projecte d’execució en
data 7 de maig de 2015
14/40

518
519
520
521
522

533
535
555

581

Obres menors de consolidació de Terrassa existent i de refer el passadís de mares i lloses al xalet de la
Urbanització de Formentor “Quinta del Sol” situat al solar núm. 13
Obres menors de remodelació de les habitacions de la 2ª planta de l’hotel Illa d’Or al passeig Colon, núm.
23
Aprovació de projecte d’execució corresponent al projecte bàsic d’edifici aïllat de 6 habitatges, aparcament
exterior i piscina al c/ de la Vela, núm. 2 cantonada c/ Llaut, núm. 7.
Aprovació de projecte d’execució corresponent al projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a
la parcel.la 541 del polígon 1
Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, canvi dús d’edificació agrícola a habitatge i altre
habitatge del guarda a la parcel.la 541 del polígon 1

209 05/07/2016

483/14

210 05/07/2016

579/13

211 05/07/2016

335/14

212 05/07/2016

464/14

213 05/07/2016

698/15

214 05/07/2016

484/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar adossat i piscina a la parcel.la 669 del polígon 4

589

215 05/07/2016

31/98

1a utilització de l’habitatge del c/ Pescador núm. 66

592

216 05/07/2016

542/14

1a utilització de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 9 del polígon 3

594

217 05/07/2016

301/15

1a utilització de piscina al c/ de les Creus, núm. 51

595

218 06/07/2016

895/15

Llicència de projecte bàsic i d’execució de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres amb
demolició d’annexes exteriors al c/ Roser Vell, núm. 83

604

219 06/07/2016

704/15

Llicència per a la demolició parcial i consolidació d’habitatge del c/ Roser Vell, núm. 80

605

220 06/07/2016

917/15

221 06/07/2016

124/15

222 06/07/2016

249/15

223 06/07/2016

873/15

Llicència de projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Roser
Vell, núm. 80
Llicència de projecte bàsic i d’execució de consolidació d’estructura d’edificació aïllada a la parcel.la 5 del
polígon 5
Llicència de projecte bàsic i d’execució de reforma i canvi parcial de coberta d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al c/ Santa Bàrbara, núm. 14
Llicència de projecte bàsic per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Formentor, núm. 7
15/40

583
584
585
587
588

606
607
609
610

Llicència de projecte bàsic i executiu d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 687 del polígon
2
Llicència de projecte bàsic i d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Joaquin Sorolla, núm. 8
(exp. 56/16)

224 06/07/2016

503/13

225 06/07/2016

56/16

226 13/07/2016

337/15

Comunicació prèvia de canvi de canal i demolició de paret al pol. 3, pc. 638

619

227 13/07/2016

157/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 638 del polígon 3

621

228 14/07/2016

338/16

Autoritzar l’ús especial del tram de la vorera del c/Ramón Llull, núm. 5 per rebaixar el paviment de voravia
per adaptar l’accés al garatge.

623

229 19/07/2016

93/14

1a utilització de demolició parcial, reforma i ampliació d’habitatge, i piscina al c/ Bisbe Cànaves, núm. 10

644

230 19/07/2016

201/12

1a utilització de reforma d’edifici residencial bifamiliar entre mitgeres al c/ dels Albeguins, núm. 10

647

231 19/07/2016

127/11

1a utilització de reforma i ampliació d’habitatge al c/ del Pare Vives, núm. 10

649

232 19/07/2016

261/15

1a utilització de reforma per a la posada en servei del Centre Postal, reparacions vàries a la finca i
rehabilitació dels habitatges del c/ Llevant , núm. 7

650

233 19/07/2016

256/14

1a utilització de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Cifre, núm. 17

652

234 19/07/2016

207/91

235 19/07/2016

108/14

236 19/07/2016

337/16

237 19/07/2016

609/15

237 19/07/2016

606/15

Concedir un termini de 15 dies d’audiència prèvia a la resolució de declaració de caducitat de la llicència
concedida en virtud d’acord de l’antiga Comissió de Govern de data 3-10-91, i extenció dels seus efectes,
perquè manifesti
allòd’que
al seu
dret consistents
convingui, en
al projecte
bàsic
i d’execució
Comunicació
prèvia
inici
d’obres
en relació
col·locació
de sòcol
i pintat
parcial ded’addició
la façanadea tres
l’immoble situat al c/ Joan XXIII, núm. 32
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en instal·lació d’un tendal a l’immoble situat al c/ Antoni
Maura, núm. 19
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en aïllar la coberta a l’immoble situat al c/ Metge Sureda,
núm. 7
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació parcial de la volada de la façana a l’immoble
situat al c/ Munar, núm. 10
16/40

611
612

654
655
656
657
658

Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de la teulada i canal a l’immoble situat al c/
Garroverar, núm. 12
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de teulada i d’humitats de la terrassa a
l’immoble situat al c/ Lluna, núm. 7
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en l’adaptació del portal per a cadira de rodes a l’immoble
situat al c/ Joan XXIII, núm. 95, 3r C
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en rehabilitació d’apartament a l’immoble situat al c/
d’Elcano, núm. 42, 4rt, 4ª
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de la façana a l’immoble situat al c/ Bou,
núm. 10

661

660/15

Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en reteular la coberta a l’immoble situat al c/ Colón, núm. 7

664

244 19/07/2016

484/16

Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en pintar la façana a l’immoble situat al c/ Barques, núm. 59

665

245 21/07/2016

97/15

1a utilització de la reforma interior de l’habitatge de la parcel.la 193 del polígon 4

671

246 21/07/2016

656/14

1a utilització de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ del Pare Vives, núm. 39

672

247 21/07/2016

243/15

248 21/07/2016

318/15

249 04/08/2016

175/15

250 04/08/2016

395/13

251 05/08/2016

232/14

252 05/08/2016

124/15

238 19/07/2016

633/15

239 19/07/2016

619/15

240 19/07/2016

693/15

241 19/07/2016

776/15

242 19/07/2016

634/15

243 19/07/2016

Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/
Mallorca, núm. 26
Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i edificacions agràries annexes a la
parcel.la 411 del polígon 3
Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat de la parcel.la 96 del polígon 4
Rectificació de l’error material de la resolució núm. 442, de data 25 de maig de 2016, pel que fa a la situació
de les l’immoble objecte de llicència de primera utilització, on la direcció correcte és passeig Londres, núm.
82
Llicència
de primera utilització a les obres d’intal.lació d’una xarxa de BT per subministrar corrent a la
parcel.la 527 del polígon 10, amb llicència d’obra concedida en data 21 de desembre de 2015.
Rectificació de l’error material de la resolució núm. 607, de data 6 de juliol de 2016, pel que fa al nom del
tècnic director de l’obra, on el tècnic director de l’obra de l’expedient és el Sr. Gabriel Sastre Vicenç
17/40

659
660

662
663

675
676
699
700
702
704

253 08/08/2016

381/15

Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en millores a l’habitatge situat al c/ Elcano, núm. 21

254 08/08/2016

480/16

255 08/08/2016

492/16

256 08/08/2016

671/15

257 08/08/2016

674/15

258 08/08/2016

309/16

259 09/08/2016

237/15

260 09/08/2016

675/15

261 09/08/2016

676/15

262 09/08/2016

500/16

263 09/08/2016

501/16

264 09/08/2016

46/14

Llicència de legalització de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Roca Tomàs, núm. 6

720

265 09/08/2016

286/14

Llicència de substitució de tancament a l’habitatge del c/ Ramón Llull, núm. 8

721

266 09/08/2016

352/14

Aprovació modificacions introduïdes a les obres de construcción d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Alacantí, núm. 2

722

267 10/08/2016

148/16

Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reforma de l’habitatge situat a l’Av. Llenaire, núm. 6

723

Comunicació Prèvia d’ inici d’obres consistents en la conservació dels tancaments de l’edifici i reparació de
patologies dels murs de mitgera, previ sanejament de la mateixa i posterior acabat situat al c/ Horta, núm.
118
Comunicació Prèvia d’ inici d’obres consistents en l’enrajolat de l’habitatge situat al c/ Pare Vives, núm. 45
Comunicació Prèvia d’inici d’obres consistents en el canvi de teules a l’habitatge situat al c/ Pageses, núm.
29
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reforma de banys, cuina i paviments a l’habitatge
situat al c/ de la Troneta, núm. 7
Llicència per a acabats d’habitatge unifamiliar aïllat i legalització d’obres executades al c/ de la Talaia, núm.
1
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de balcó a l’habitatge situat al c/ Roger de
Flor, núm. 13
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de goteres a l’habitatge situat al c/ Cabrillas,
núm. 9
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de la teulada a l’habitatge situat al c/
Mallorca, núm. 16
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en el sanejat i acabament de la façana a l’habitatge situat al
c/ Creus, núm. 2
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en el canvi de peces de mares a l’habitatge situat al c/
Horta, núm. 50

18/40

705
706
709
710
711
713
715
716
717
718
719

Concedir transmissió de la titularitat de la llicència de reforma i ampliació d’habitatge al c/ Jesús, núm. 24,
concedida en data 30 de maig de 2009 al Sr. Steve Jenkins i concedir termini de 15 dies d’audiència prèvia a
la resolució
de declaración
caducitat
de la llicència
concedida
virtud adecoberta
la resolució
de batlia
núm.
Llicència
urbanística
de les de
obres
d’adequació
de la coberta
planaen
existent
inclinada
de teula
i

268 10/08/2016

533/07

269 10/08/2016

195/15

270 10/08/2016

438/14

271 10/08/2016

220/15

Llicència de 1a utilització de canvi de coberta d’habitatge unifamiliar aïllat de la parcel.la 426 del polígon 3

727

272 10/08/2016

146/15

Llicència de 1a utilització de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat al c/ de la Llimonera, núm. 9

728

273 10/08/2016

71/16

274 10/08/2016

863/15

275 10/08/2016

202/15

276 10/08/2016

252/15

Llicència de projecte bàsic de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ de la Troneta, núm. 20

732

277 10/08/2016

816/15

Llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d’edificació agrícola aïllada a la parcel.la 38 del polígon
6

733

278 10/08/2016

628/15

Llicència de legalització de reforma interior d’habitatge entre mitgeres al c/ Pius XI, núm. 13

734

279 11/08/2016

567/15

280 11/08/2016

505/15

281 11/08/2016

101/16

282 11/08/2016

385/16

llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar existent al solar 50 (A) de la Urbanització de Formentor
Llicència de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta i reparació de façana de l’habitatge entre
mitgeres al c/ de les Creus, núm.43

Llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma interior d’habitatge (banys i cuina), nous forats de façana
posterior, entintolament i piscina al c/ Llobera, núm. 3
Llicència de legalització de reforç estructural i viguetes en habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ del
Lleó, núm. 11
Llicència de projecte bàsic de construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Guillem Cifre de
Colonya, núm. 44

Llicència de projecte bàsic de consolidació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat amb addicció de pèrgola i
piscina a la urb. de can Singala, núm. 18
Llicència de projecte bàsic de ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de l’Horta,
núm. 76
Llicència de projecte bàsic i d'execució de contrucció de piscina annexa i demolició de coberta al c/
Bartomeu Rull Cànaves, núm. 11
Llicència de projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Sant Joan, núm.
13
19/40

724
725
726

729
730
731

735
736
739
740

283 11/08/2016

684/15

Llicència de projecte bàsic d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 287 del polígon 9

741

284 11/08/2016

310/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat, garatge i piscina a la parcel.la 279 del polígon 10

742

285 11/08/2016

278/16

286 11/08/2016

776/98

287 11/08/2016

280/15

288 11/08/2016

137/16

289 18/08/2016

548/14

290 18/08/2016

503/16

291 18/08/2016

504/16

292 18/08/2016

238/16

293 23/08/2016

712/15

294 23/08/2016

732/15

295 23/08/2016

740/15

296 24/08/2016

755/15

297 24/08/2016

766/15

Llicència de projecte bàsic i d'execució de construcció de piscina annexa a habitatge existent al c/ Mallorca,
núm. 1
Llicència de modificacions introduïdes a les obres de construcció d’edifici d’habitatges i locals al c/ Vicenç
Buades, núm. 18
Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat, edificacions annexes i piscina a la parcel.la 245 del
polígon 4
Llicència de legalització de canvi de forjat i coberta realitzades a l’habitatge del c/ Alacantí, núm. 14
Comunicació prèvia d’ inici d’obres consistents en la reparació de vorera de l’habitatge situat al c/ Reina Mª
Cristina, núm. 27
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al c/
Pageses, núm. 11
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en el revestiment de la façana, col·locació de canals de
recollida de pluja i renovació de falç sostre a l’interior de l’habitatge situat al c/ Torres, núm. 23
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma del bany de l’habitatge situat al c/ Ecònom
Torres, núm. 2, 4rt B
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de coberta de l’habitatge situat al c/ Verger,
núm. 21
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de la façana de l’habitatge situat al c/ Lleó,
núm. 68
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la neteja de canal de l’habitatge situat al c/ Antoni Maura,
núm. 22
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de la façana a l’immoble situat a la Plaça
Martorell, núm. 4
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma de la cuina i bany a l’immoble situat al c/
Jesús, núm. 38
20/40

743
744
745
748
757
758
759
761
776
777
778
780
781

Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la demolició de la solera existent i construcció d’una
nova solera de formigó armat davant l’immoble situat al c/ Cecilio Metelo, núm. 106
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la neteja de solar a l’immoble situat al c/ Cala Molins,
núm. 36 S UE-LO
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en el canvi d’enrajolat a la cuina, menjador i rebost en pedra
a l’immoble situat al c/ Major, núm. 9
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma, acondicionament de instal·lacions i canvi de
fusteria a l’immoble situat al c/ Pageses, núm. 11
Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat i altre edificació destinada a magatzem a la
parcel.la 412 del polígon 10
Llicència de projecte bàsic i d'execució de la construcción d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l’Av.
Guillem Colom, núm. 10
Llicència de legalització d'edificació en planta baixa (amb pèrgola) destinada a caseta-magatzem, safareig i
annex destinat a galliner, tot això a la parcel·la 369 del polígon 1
Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la substitució parcial de forjat de coberta al c/ Ecònom Cifre,
núm. 24
Llicència de projecte d'execució corresponent al projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la
parcel.la 889 del polígon 3 i canvi d’empresa constructora
Llicència de projecte d'execució corresponent al projecte bàsic d’edifici plurifamiliar de 7 habitatges, dos
locals i aparcament al passeig Londres, núm. 44
Llicència de projecte d'execució corresponent al projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la
parcel.la 669 del polígon 1
Llicència de projecte d'execució corresponent al projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat al c/
Juan XXIII, núm. 135

298 24/08/2016

511/16

299 24/08/2016

520/16

300 24/08/2016

508/16

301 24/08/2016

517/16

302 24/08/2016

54/15

303 25/08/2016

111/16

304 25/08/2016

290/15

305 25/08/2016

611/15

306 25/08/2016

123/12

307 25/08/2016

239/14

308 25/08/2016

485/13

309 25/08/2016

399/14

310 25/08/2016

394/09

Llicència de projecte bàsic per a un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 211 del polígon 6

796

311 26/08/2016

396/15

1a utilització de la legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 371 del polígon 4

797

312 26/08/2016

470/15

1a utilització de la legalització de dos habitatges unifamiliars aïllats, barbacoa, sala de màquines, pérgola,
magatzem i piscina a la parcel.la 399 del polígon 3

798

21/40

782
783
785
786
787
789
790
791
792
793
794
795

313 26/08/2016

143/02

1a utilització de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Costa i Llobera, núm. 11

799

314 26/08/2016

350/07

1a utilització de legalització de canvi d’ús parcial i divisió en 2 habitatges i local al c/ del Pare Vives, núm.
23

800

315 26/08/2016

121/12

1a utilització de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 907 del polígon 3

801

316 29/08/2016

365/12

1a utilització de reforma i ampliació d’apartaments turístics Montelín, al c/ de la Boia, núm. 5 cantonada c/
de les Veles

805

317 29/08/2016

281/13

1a utilització de reforma d’habitatge en edifici entre mitgeres al c/ del Pescador, núm. 77, 1r

808

318 29/08/2016

139/14

1a utilització de reforma interior , rehabilitació i reestructuració d’habitatge unifamiliar i piscina al solar 130
de la urb. el Vilar

810

319 29/08/2016

466/14

1a utilització de canvi d’ús de local a habitatge entre mitgeres al c/ del Jonquet, núm. 73

813

320 29/08/2016

325/15

1a utilització de canvi de coberta d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 240 del polígon 7

814

321 29/08/2016

493/15

1a utilització d’estació de servei al c/ Llanterner, núm. 35A

815

322 30/08/2016

380/15

1a utilització de la legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 153 del polígon 6

817

323 30/08/2016

358/15

1a utilització de la legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 269 del polígon 2

818

324 30/08/2016

457/15 i Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al
509/16 c/ de l’Horta, núm. 20

819

325 30/08/2016

588/14

820

326 30/08/2016

528/15

327 30/08/2016

62/16

Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la reforma i ampliació d’habitatge al c/ Sant Joan, núm.6
Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la reforma i ampliació d’habitatge i piscina al c/ Gonçal
Ferragut, núm. 3
Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar al c/
Ecònom Torres, núm. 2, 4t B
22/40

821
822

328 30/08/2016

208/16

Llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres i piscina al c/ Adan Dielh,
núm. 39

823

329 30/08/2016

283/16

Llicència de projecte bàsic de rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Adan Dielh, núm. 50

824

330 30/08/2016

81/16

Llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/
Bonavista, núm. 30

825

331 30/08/2016

42705

Llicència de projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Gràtil, núm. 3

826

332 30/08/2016

201/16

333 30/08/2016

209/16

334 31/08/2016

222/16

335 31/08/2016

226/16

336 31/08/2016

253/16

337 31/08/2016

282/16

338 31/08/2016

333/16

339 31/08/2016

461/16

340 31/08/2016

460/16

341 01/09/2016
342 01/09/2016

Llicència de projecte bàsic i d'execució per al canvi de forjat de garatge en habitatge unifamiliar aïllat al c/
Dionís Bennassar, núm. 4
Llicència de projecte bàsic i d'execució per al canvi de coberta en edifici entre mitgeres a la Ctra.
Formentor, núm. 47
Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la construcció de piscina en habitatge unifamilar entre mitgeres
al c/ Elcano, núm. 21
Llicència de projecte bàsic i d'execució per al canvi de coberta i obra nova d’escala en habitatge unifamiliar
aïllat a la parcel.la 370 del polígon 3
Llicència de projecte bàsic i d'execució d’enderrocament de planta segona (legalització) i reforma de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ del Lleó, núm. 61
Llicència de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta en garatge entre mitgeres al c/ del Jonquet, núm.
42
Llicència de projecte bàsic i d'execució per a la construcció d’una piscina annexa a habitatge unifamiliar
aïllat existent a la Via Alemanya, núm. 22
Llicència de projecte bàsic i d'execució de distribució i acabats en habitatge en edifici plurifamiliar existent
al c/ Phillip Newman, núm. 5, 2n
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la demolició d’enrajolat en terrassa i nova
impermeabilització i pavimentació a l’immoble situat al c/ Phillip Newman, núm. 5

832

302/15

Llicència de legalització de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 366 del polígon 4

844

271/15

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat, caseta d’instal.lacions i piscina a la parcel.la 693
del polígon 3

845

23/40

827
828
830
831

833
834
836
837

343 01/09/2016

845/15

344 01/09/2016

901/15

345 01/09/2016

902/15

346 06/09/2016

333/09

347 06/09/2016

515/15

348 06/09/2016

882/15

349 07/09/2016

285/15

350 07/09/2016

239/13

351 07/09/2016

273/13

352 07/09/2016

534/16

353 07/09/2016

540/16

354 07/09/2016

545/16

355 08/09/2016

549/16

356 08/09/2016

568/16

357 08/09/2016

584/16

Llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 353 del polígon 10
Llicència de legalització de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, d’edificacions annexes (pou i
aljub) i piscina a la parcel.la 92 del polígon 1
Llicència de legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, d’edificació auxiliar i piscina a la parcel.la 173 del
polígon 7
Llicència de projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat i dependències ramaderes a la parcel.la
6 del polígon 8 (possessió Fartaritx den Roig)
Llicència de legalització de canvi de coberta en habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 549 del polígon 4
Llicència per a la legalització de garatge en habitatge unifamiliar aïllat i per a les obres de estintolament
estructural i nova piscina a la Av. De Llenaire, núm. 6
Llicència de projecte bàsic de canvi d’ús i reforma interior de dos apartaments de la 1a planta, porta 1 i 2,
en edifici plurifamiliar al c/ Joan XXIII, núm. 103-105
1a utilització de d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ de la Cadernera, núm. 16
1a utilització i aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de l’habitatge unifamiliar aïllat i
piscina a la parcel.la 829 del polígon 4
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma de banys, amb substitució de peces, solats i
enrajolats a l’immoble situat al c/ Cecili Metel, núm. 28, 4t A
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en reteular la coberta existent a l’immoble situat a la
parcel·la 357 del polígon 1
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en obres vàries d’interior a l’immoble situat al c/ Cala Clara,
núm. 9
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la restauració de cuina, banys i enrajolats a l’immoble
situat a la Plaça Ca les Munnares, núm. 13
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la demolició de dos envans i canvi en les instal·lacions a
l’immoble situat al c/ Mar, núm. 56, 2n B
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la restauració de paret seca de tancament de la parcel·la
130 del polígon 2
24/40

846
847
848
860
861
863
867
868
869
870
871
872
873
874
875

358 08/09/2016
359 08/09/2016
360 08/09/2016
361 08/09/2016
362 08/09/2016
363 08/09/2016
364 08/09/2016
365 08/09/2016
366 08/09/2016
367 08/09/2016
368 08/09/2016
369 08/09/2016
370 08/09/2016
371 09/09/2016
372 14/09/2016

Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en l’aplicació d’un revestiment a la façana i la substitució de
la canal de recollida d’aigües a l’immoble situat al c/ Doctor Fàbregas, núm. 12
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en folrar de pedra i restaurar les cantoneres de marès de les
588/16
façanes a l’immoble situat al c/ Cavall Bernat, núm. 63
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de la façana amb pintura de calç a l’immoble
589/16
situat al c/ Bartomeu Rull Cànaves, núm. 11
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació d’una cornisa i reposar les teules a l’immoble
592/16
situat al c/ Timó, núm. 6
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de la teulada a l’immoble situat al c/
595/16
Formentor, núm. 64
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la conservació de la façana que inclouen el sanejat i
598/16
l’acabat de la mateixa, a l’immoble situat al c/ Adan Diehl, núm. 9
539/16 i Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en reparacions a l’immoble situat al Camí Vell den March,
487/16 núm. 4 (Refugi del Pont Romà)
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en el revestiment d’un mur per evitar humitats a l’immoble
128/15
situat al C/ Roser Vell, núm. 99
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma de dos banys a l’immoble situat a la parcel·la
537/16
469 del polígon 3
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reforma de bany i ampliació de cuina a l’immoble
525/16
situat al c/ Pare Vives, núm. 40
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la reparació de goteres, coberta, enrajolats i punts de llum
626/16
a l’immoble situat al c/ De la Roca, núm. 23
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en la substitució dels revestiments de l’interior de
61/16
l’habitatge i la demolició del fals sostre en planta baixa a l’immoble situat al c/ Roser Vell, núm. 99
Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en enrajolar la cuina i canviar porta i finestra a l’immoble
638/16
situat al C/ Llevant, núm. 30, 1r
1a utilització parcial de 2 habitatges (de la planta primera i segona) i d’aprovació de modificacions en el
1944/97
trancurs de les obres a l’edifici plurifamiliar aïllat al c/ Gregal núm. 9 (solar 60A de la Urb. de Bòquer)
Llicència de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres (bàsic i executiu) al c/ Miquel Costa i Llobera,
210/16
núm. 4, bxs,
587/16

25/40

876
877
878
879
881
882
883
884
885
886
887
888
889
891
905

Certificat de final d’obra de les d'obres de canvi de coberta i adopció de mesures correctores en habitatge
unifamiliar aïllat del solar núm. 50A de la Urb. Formentor.(Villa Cortina)
Llicència de legalització i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres (bàsic modificat i executiu) al c/
Llebeig, núm. 10
Llicència d’obra (bàsic) i instal.lació d’adaptació d’habitatge unifamiliar existent a pavelló per a activitat de
restaurant al c/ Torrent de can Botana, núm. 24
Instal.lació i obra (bàsic) d’edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina, trasters i aparcament soterrani a la
Urb. de Bóquer, solars 40A i 41A
Instal.lació i obra (bàsic) d’edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina i aparcament soterrani a la Urb. de
Bóquer, solars 35A i 36A

373 20/09/2016

152/15

374 20/09/2016

304/12

375 20/09/2016

109/16

376 26/09/2016

32/16

377 26/09/2016

33/16

378 26/09/2016

401/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina i annexes a la parcel.la 823 del polígon 1

927

379 27/09/2016

409/08

Obra menor de reforma de bany al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 5

928

380 27/09/2016

478/13

Obra menor de reforma de terrassa al ps. Voramar, núm. 7, bxs

929

381 27/09/2016

54/15

1a ocupació de legalització d’habitatge i altre edificació a la parcel.la 412 del polígon 10

931

382 29/09/2016

405/15

Habitatge unifamiiar aïllat i piscina (bàsic i executiu) a l’av. Llenaire, núm. 13

939

383 29/09/2016

183/16

Reforma de local i garatge per canvi d’ús a habitatge al c/ Guillem Cifre de Colonya, 63, bxs

940

384 29/09/2016

433/15

Demolició de sala de màquines i conversió de piscina en parterre a la parcel.la 479 del polígon 10

941

385 29/09/2016

429/15

Reforma i ampliació d’establiment turístic “Hotel apartaments Oro Playa, a la Ctra. Formentor, s/n

942

386 29/09/2016

441/07

387 29/09/2016

306/11

Aprovació modificacions en el transcurs de les obres de consolidació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat
i piscina a la parcel.la 303 del polígon 4
Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel.la 255 del polígon 7
26/40

914
916
917
925
926

947
948

388 29/09/2016

404/13

Aprovació de modificacions (incorporació de piscina) en el transcurs de les obres de reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 54 del polígon 6

949

389 03/10/2016

166/09

1a utilització de caseta agrícola i endorrocament de galliner a la parcel.la 8 del polígon 2

956

390 03/10/2016

303/15

Instal.lació i obra de reforma i canvi d'ús d'habitatge existent (Can Franch) per a implantació de nou
establiment d'allotjament hoteler (Hotel de Ciutat de 4 estrelles) al c/ Mallorca, núm. 40

957

391 04/10/2016

110/14

Aprovació del projecte d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 721 del polígon 1

971

392 04/10/2016

126/11

Aprovació de les modificacions en el transcurs de les obres del bloc 2 del projecte de dos habitatges,
aparcaments i piscina al c/pinsà, núm. 105 i 106

972

393 04/10/2016

315/15

Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat, annex i piscina a la parcel.la 379 del polígon 3

980

394 06/10/2016

156/14

1a utilització de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat al solar núm. 5 de la urb. de Formentor.

984

395 10/10/2016

343/05

1a utilització de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Sant Sebastià, núm. 12

999

396 10/10/2016

301/13

1a utilització de reforma i segregació d’habitatge ( creació d’un nou habitatge) a c/ Munar, núm. 8

1000

397 11/10/2016

547/15

1a utilització piscina annexa a habitatge existent a la parcel.la 290 del polígon 4

1004

398 11/10/2016

187/12

399 13/10/2016

286/09

400 13/10/2016

264/12

401 14/10/2016

34/16

402 03/11/2016

633/16

Aprovació projecte d’execució i aprovació de modificacions en el transcurs de les obres i 1a utilització
d’habitatge unifamiliar aïlla i piscina a la parcel.la 527 del polígon 2.
1a utilització de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat i demolició parcial i aprovació de modificacions al
solar núm. 66A de Urb. Formentor.
1a utilització de reforma d’edificació annexa i desistiment de reforma de terrassa al solar núm. 66ª de la
Urb. de Formentor
Instal.lació i obra (bàsic) d’edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina, trasters i aparcament soterrani a la
Urb. de Bóquer, solars 34A i 39A
Demolició d’habitatge unifamiliar aïllat existent al c/ Cala Molins, núm. 9 cantonada c/ Torrent de Can
Botana, núm. 10
27/40

1008
1011
1013
1021
1062

403 03/11/2016

634/16

Concessió llicència d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Cala Molins, núm. 9 (bàsic)

1065

404 09/11/2016

13/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar teulada al carrer de l'Horta núm. 72

1068

405 09/11/2016

20/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per canvi de paviment al Carrer horta núm. 24

1069

406 09/11/2016

25/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma de tancament lateral al carrer Pinsa núm. 13

1070

407 09/11/2016

58/15

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar la volada al Carrer Roser Vell núm. 64

1071

408 09/11/2016

28/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar goteres al Polígon 2 Parcel·la 522

1072

409 09/11/2016

42491

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar façana al carrer Roger de flor 40 - C/ Llevant 44

1073

410 09/11/2016

42675

Comunicació prèvia d’inici d’obres per substituir la canal al carrer Ramon i Cajal núm. 4

1074

411 09/11/2016

49/15

Comunicació prèvia d’inici d’obres per canvi d’alicatats al Carrer Migjorn núm. 3 1r C

1075

412 09/11/2016

42156

Comunicació prèvia d’inici d’obres per rehabilitació de revestiments interiors al carrer Ham núm. 3

1076

413 09/11/2016

15/15

Comunicació prèvia per obres de reforma interior al Carrer Canonge Llobera núm. 32

1077

414 09/11/2016

42/15

Comunicació prèvia d’inici d’obres per arreglar cuina i bany al Carrer Cecili Metel núm. 57

1078

415 10/11/2016

109/16

Instal·lació i obra de pavelló per a activitat de restaurant al c/ Torrent de can Botana, núm. 24

1082

416 10/11/2016

49/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació de coberta a la Urbanització La Font núm. 80

1083

417 10/11/2016

43/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reformar habitatge a l'avinguda París núm 7

1084

28/40

418 10/11/2016

41/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reformar terrassa de habitatge al carrer Cala Clara, 3

1085

419 10/11/2016

38/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres a la façana de l’habitage al polígon 1 parcel·la 388

1086

420 10/11/2016

42/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per pintar façana al carrer Magallanes núm. 5

1087

421 10/11/2016

243/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma d’habitatge al C/ Lleó núm. 61

1088

422 10/11/2016

298/15

Llicència per reforma de local i habitatge unifamiliar entre mitgeres, i ampliació d'activitat comercial
existent (botiga de roba) al c/ Antoni Maura, núm. 42 (bàsic i execució)

1089

423 10/11/2016

51/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar filtracions a una teulada ubicada al carrer Pinsà núm. 7

1091

424 10/11/2016

52/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per instal·lar marquesina al pàrking de l’edifici de la carretera de
Formentor núm. 162

1092

425 10/11/2016

77/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per perforació per sondeig d’aigua al polígon 1 parcel·la 709

1094

426 10/11/2016

55/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació de les fustes de la volada al Carrer Guillem Cifre de
Colonya núm. 61

1095

427 10/11/2016

57/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per rehabilitació d’habitatge al carrer Horta núm 118 1r 1A

1096

428 10/11/2016

58/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació de la volada al carrer Vicenç Buades núm. 47

1097

429 10/11/2016

66/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per enrajolar terrassa i una piscina al carrer Romaní núm. 10

1098

430 10/11/2016

79/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per alicatats i enrajolats de cuina i bany al carrer Joan Mas núm. 12

1099

431 10/11/2016

69/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar la façana al carrer Alfabeguera núm. 20

1100

432 10/11/2016

78/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparar teulada al carrer Montisión núm. 3

1101

29/40

433 10/11/2016

83/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma de cuina i canvi d’enrajolat al polígon 2 parcel·la 623

1102

434 10/11/2016

54/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per construcció de mur de contenció a la Urbanització Can Porquer 1920

1103

435 10/11/2016

224/16

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de les Creus, núm. 57 (bàsic)

1104

436 10/11/2016

88/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per actuacions vàries a la terrassa al carrer Llobera núm. 31

1105

437 10/11/2016

89/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma d’habitatge al carrer Gonzalo Ferragut núm. 34

1106

438 10/11/2016

90/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació del portell al polígon 3 parcel·la 422

1107

439 10/11/2016

91/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació dels cantons del forjat al passeig Londres núm. 14

1108

440 10/11/2016

96/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma d’habitatge al carrer Roger de Lluria núm. 26

1109

441 15/11/2016

103/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma de cuina i bany al carrer Gruat núm. 4

1114

442 15/11/2016

70/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per canvi d’enrajolat al carrer Joan XXIII núm. 92

1115

443 15/11/2016

102/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma interior al carrer Bartomeu Rull Cànaves núm. 11

1116

444 15/11/2016

98/15

Conversió d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres a local sense ús determinat (bàsic i executiu)

1117

445 15/11/2016

131/15

Reconstrucció de balcons al c/ Roger de Llúria, núm. 2 (bàsic i executiu)

1118

446 15/11/2016

358/16

Construcción de pérgola al carrer Cerdà Cànaves, 9 (bàsic i executiu)

1119

447 15/11/2016

572/14

Canvi de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres (bàsic i executiu)

1120

30/40

448 15/11/2016

105/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma de local al carrer Ecònom Torres núm. 5

1122

449 15/11/2016

118/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per al carrer de Cala de Sant Vicenç núm. 2

1123

450 15/11/2016

129/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma d’un bany al carrer Anglada Camarassa núm. 61 4t

1124

451 15/11/2016

128/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació de la façana al carrer Monges núm. 20

1125

452 15/11/2016

127/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per canvi d’enrajolat de la cuina al carrer de Gangil núm. 3 baixos E

1126

453 15/11/2016

117/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per canvi d’enrajolat a les terrasses al carrer de la Figuera núm. 2

1127

454 15/11/2016

114/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reparació de la façana a l’Hostal Bahía del passeig Voramar núm. 29

1128

455 15/11/2016

113/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per reforma de cuina i bany al carrer Mare Alberta núm. 50

1130

456 15/11/2016

886/15

Reforma i rehabilitació interior al al passeig Voramar, núm. 91 i Pescador, núm. 66 (bàsic i executiu)

1134

457 16/11/2016

42552

Construcció de piscina annexa a habitatge existent a la parcel.la 485 del polígon 2 (bàsic i executiu)

1140

458 16/11/2016

721/16

Canvi (parcial) de coberta d'habitatge entre mitgeres al c/ Cervantes, núm. 12 (bàsic i executiu)

1141

459 16/11/2016

465/16

Canvi de coberta al c/ de l'Horta, núm. 147 i Lleó núm. 99 (bàsic i executiu)

1142

460 16/11/2016

506/16

Modificació d’obertures en façana al C/ Bartomeu Aloy núm. 1 (bàsic i executiu)

1143

461 16/11/2016

490/16

Canvi de coberta a habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Gonzal Ferragut, núm. 21 (bàsic i executiu)

1144

462 16/11/2016

225/16

Comunicació prèvia d’inici d’obres per rehabilitació de forn de calç al polígon 9 parcel·la 229

1145

31/40

Documents gràfics i escrits de estintolaments a façana i mur interior al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm.
29
Modificacions en el transcurs de les obres de rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres i
piscina al c/ Horta, núm. 13
Legalització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, aparcament, magatzem i piscina a la
parcel.la 208 del polígon 2

1150

841/15

Legalització de reforma integral d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Lleó, num. 74

1152

467 17/11/2016

727/15

Legalització de magatzem, banys i aljubs a la parcel.la 38 del polígon 4 (exp. 727/15)

1153

468 17/11/2016

602/15

Legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, edificació annexa, porxo i piscina a la parcel.la 424 del polígon 3.

1154

469 17/11/2016

482/15

Legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina, porxo i edificació agrícola a la parcel.la 226 (antiga 230)
del polígon 10 (exp. 482/15)

1155

470 21/11/2016

495/14

Projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar i nova piscina al c/ Creus, núm. 68-70

1156

471 21/11/2016

283/16

Projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Adan Dielh, núm. 50

1157

472 21/11/2016

467/13

Projecte d'execució de nou habitatge unifamiliar aïllat, amb garatge i piscina al c/ Olivera, núm. 11

1158

473 21/11/2016

873/15

Projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Formentor, núm. 7

1159

474 21/11/2016

153/16

Comunicació prèvoa per pintar la façana al carrer Magallanes núm. 28

1160

475 21/11/2016

135/16

Comunicació prèvia per acondicionament d'accés a barrera existent al Polígon 4 parcel·la 182

1161

476 21/11/2016

136/16

Comunicació prèvia per demolició de tabics al carrer Metge Llopis nú. 22 00-01

1162

477 21/11/2016

143/16

Comunicació prèvia per desmuntatge de fusteria i peces de bany al carrer Roser Vell núm. 83

1163

463 16/11/2016

159/16

464 17/11/2016

299/13

465 17/11/2016

37/16

466 17/11/2016

32/40

1146

1151

478 21/11/2016

140/16

Comunicació prèvia per reforma de portassa existent al carrer Ramon Llull núm. 26

1164

479 21/11/2016

156/16

Comunicació prèvia per reparar teulada i canvi de canal al carrer Guillem Cifre de Colonya 55

1165

480 21/11/2016

130/16

Comunicació prèvia per enrajolat i aïllament de terrassa al carrer Monges núm. 14

1166

481 21/11/2016

154/16

Comunicació prèvia per reforma de bany i dues habitacions al carrer Noguer núm. 16

1167

482 21/11/2016

151/16

Comunicació prèvia per reparació de fissures dels balcons a la vivenda ubicada a la Via Pollentia núm. 12

1168

483 21/11/2016

144/16

Comunicació prèvia per canvi d'enrajolat de banys i cuina al carrer de Can Botana núm. 46

1169

484 21/11/2016

146/16

Comunicació prèvia per reparació de coberta al carrer Ecònom Torres núm.11 1r

1170

485 21/11/2016

192/16 i
Legalització de piscina i de legalització d'ampliació d'habitatge al c/ Joaquim Sorolla, núm. 14
268/16

1171

486 21/11/2016

191/16

Comunicació prèvia per pintar la façana al carrer Verge del Carme núm. 11

1177

487 21/11/2016

161/16

Comunicació prèvia per reparació de crulls de la paret de la terrassa a carrer verge del Carme núm. 8 (exp.
161/16)

1178

488 21/11/2016

189/16

Comunicació prèvia per reforma dos banys al carrer Joan XXIII 10 3r A

1179

489 21/11/2016

169/16

Comunicació prèvia per substitució de vidriera al carrer Cecili Metel núm. 36

1180

490 21/11/2016

196/16

Comunicació prèvia per reforma de bany a la plaça Ca Les Munnares 4 3 dreta

1181

491 21/11/2016

160/16

Comunicació prèvia per empotrar la instal·lació de fontaneria al carrer Cadernera núm. 30

1182

492 21/11/2016

181/16

Comunicació prèvia per canvi d'enrajolat a la terrassa al carrer Cala clara núm. 3

1183

33/40

493 21/11/2016

172/16

Comunicació prèvia per rehabilitació de parets i paviments al carrer Anglada Camarassa 83

1184

494 23/11/2016

916/16

Comunicació prèvia per reforma de cuina i canvi de rodapeus de la vivenda ubicada al carrer Joan XXIII
núm. 129 1r

1188

495 23/11/2016

924/16

Comunicació prèvia per reforma d'habitatge a la vivenda ubicada a la urbanització Can Singala núm. 2

1189

496 23/11/2016

856/16

Comunicació prèvia per col·locació de fosa sèptica al solar ubicat al polígon 2 parcel·la 349

1190

497 23/11/2016

926/16

Comunicació prèvia per reforma de bany a la vivenda ubicada al carrer Roger de Flor núm. 29 3r C

1191

498 23/11/2016

929/16

Comunicació prèvia per reparar la façana a la Via Argentina núm. 1

1192

499 23/11/2016

933/16

Comunicació prèvia per reparació de finestres al carrer Camilo Pers núm. 10 3r

1193

500 23/11/2016

53/15

Comunicació prèvia per reforma d'habitatge del polígon 1 parcel·la 686

1194

501 23/11/2016

927/16

Comunicació prèvia per reparar finestres a la vivenda ubicada al carrer Llevant núm. 1

1195

502 23/11/2016

505/15

Ampliació i reforma d'habitatge entre mitgeres al c/ de l'Horta, núm. 76 (executiu)

1196

503 23/11/2016

42705

Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres al c/ Àngels, núm. 4 (executiu)

1197

504 23/11/2016

203/16

Comunicació prèvia per revestiment del tancament al solar ubicat al polígon 1 parcel·la 25

1200

505 23/11/2016

202/16

Comunicació prèvia per reparació de teules al refugi del Pont Romà ubicat al Camí Vell den March, 4

1201

506 23/11/2016

857/16

Comunicació prèvia per substitució de banyeres a 15 habitacions per plats de dutxa al carrer Codonyer núm.
2

1202

507 23/11/2016

195/16

Reforma parcial d'habitatge unifamiliar i piscina al c/ Jonquet, núm. 19 (bàsic)

1203

34/40

508 23/11/2016

562/16

Reforma s'habitatge unifamliar entre mitgeres i piscina al c/ Llobera, núm. 9 (bàsic)

1204

509 23/11/2016

745/16

Reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, transformant-lo en unifamiliar al c/ Horta, núm. 84 (bàsic)

1205

510 23/11/2016

561/04

511 23/11/2016

709/15

512 23/11/2016

112/16

Habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Pinsà, núm. 19 (bàsic)

1208

513 23/11/2016

887/15

Habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 21 (bàsic)

1209

514 24/11/2016

244/16

Comunicació prèvia per reforma d'habitatge al carrer Gruat núm. 12

1212

515 24/11/2016

216/16

Comunicació prèvia per reparació de teulada a la urbanització de Can Singala núm. 38 (exp. 216/16)

1213

516 24/11/2016

232/16

Comunicació prèvia per reparació del tub interior de recollida d'aigües pluvials a la vivenda ubicada al
carrer Ecònom Torres núm. 5

1214

517 24/11/2016

212/16

Comunicació prèvia per tancament de solar al carrer Sant Domingo núm. 3

1215

518 24/11/2016

229/16

Comunicació prèvia per construcció d'una rampa d'accés al carrer Antoni maura núm. 34

1216

519 24/11/2016

217/16

Comunicació prèvia per millora dels accessos a l'edifici ubicat al carrer Voltor S/N

1217

520 24/11/2016

241/16

Comunicació prèvia per canvi de teules al carrer Joan XXIII núm. 53-55

1218

521 24/11/2016

205/16

Comunicació prèvia per canvi d'enrajolat al carrer Jonquet núm. 62

1219

525 24/11/2016

248/16

Comunicació prèvia per renovació dels rètols de la façana al carrer Llevant núm. 48

1220

Llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar aïllada i piscina al solar núm. 50A de la Urbanització
de Formentor
Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb nova piscina i demolicó de dos cossos edificatoris al
c/ Torrent de Can Botana, núm. 50 i estimació del recurs de reposició (bàsic)

35/40

1206
1207

523 24/11/2016

228/16

Comunicació prèvia per poda de pins al carrer Temporal s/n

1221

524 24/11/2016

242/16

Comunicació prèvia per canvi d'enrajolat al carrer Bou núm. 5

1222

525 28/11/2016

749/16

Comunicació prèvia per reparar crulls de la façana a l'edifici ubicat a la via Argentina núm. 7

1225

526 28/11/2016

858/16

Comunicació prèvia per reparar la façana al carrer Sor Flor Ricomana núm. 11

1226

527 28/11/2016

752/16

Comunicació prèvia per pintar canal i façana de la vivenda ubicada al carrer Joan Guiraud 1

1227

528 28/11/2016

175/13

Primera ocupació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 434 del polígon 1

1228

529 28/11/2016

236/14

Primera ocupació de reforma d'edifici (canvi d'ús a habitatge) al c/ Lleó, núm. 99

1229

530 30/11/2016

126/16

Final d’obres parcial del bloc II de dos habitatges, aparcaments i piscina al c/ Pinsà, núm. 105 i 106

1231

531 30/11/2016

306/11

Primera utilització de reforma interior d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 255 del polígon 7

1232

532 30/11/2016

472/16

Primera ocupació de reforma dels aparaments turístics Pollensamar al c/ Far, núm. 13

1233

533 30/11/2016

82/15

Primera ocupació de reforma d'habitate entre mitgeres al c/ Mercuri, núm. 4

1234

534 01/12/2016

132/12

535 01/12/2016

200/16

536 01/12/2016

134/16

comunicació prèvia per reforma de bany al carrer Llebeig núm. 11 3r B (exp. 134/16)

1239

537 01/12/2016

147/16

comunicació prèvia per reforma de cuina i bany i canvi de rajoles al carrer Sant Jordi núm. 8

1240

Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel.la 889 del polígon 3
Comunicació prèvia per reparar les crulls de la façana al carrer Mendez Pelayo cantonada amb Plaça
Monument

36/40

1236
1238

Llicència per a la realització de les mesures correctores de demolició d'edificació annexa i modificació de
piscina a les parcel.les 327 i 328 del polígon 1 prèvies a la concessió de llicència de legalització
Concessió de llicència de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb simultània agrupació de
parcel.les a l'Av. Cavall Bernat, núm. 15A
Primera ocupació de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i annexes a la parcel.la 823 del
polígon 1

1243

172/14

Primera ocupació de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 527 del polígon 10

1245

542 01/12/2016

208/16

llicència de 1a utilització de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, construcció de piscina i
demolició d'annexes al c/ Roservell, núm. 12

1246

543 01/12/2016

521/15

Primera utilització de reforma de façana, coberta i escala al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 34

1247

544 01/12/2016

183/16

1a utilització de conversió de dos locals en un habitatge al c/ Guillem Cifre de Colonya, núm. 63, baixos

1248

545 01/12/2016

331/14

Primera ocupació d'habitatge i piscina a les parcel.les 173 i 174 del polígon 10

1249

546 01/12/2016

895/15

547 01/12/2016

402/16

548 01/12/2016

341/16

549 01/12/2016

364/12

550 12/12/2016

704/16

551 13/12/2016

453/15 i
Intal.lació i legalització d'obra i reforma de l'establiment "Hotel Daina"
680/16

538 01/12/2016

428/15

539 01/12/2016

370/16

540 01/12/2016

401/15

541 01/12/2016

552 15/12/2016

43055

Primera utilització de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina i demolició d'annexes al c/
Roservell, núm. 83
Llicència de demolició parcial d'edificacions i reparcel.lació de les parcel.les existents al c/ Formentor, núm.
35-37 de Pollença
Llicència de parcel.lació (divisió) de la parcel.la actualment existent, en dues noves parcel.les al c/ de la
Troneta, núm. 7
Pròrroga per a l'execució de les obres de reforma d'habitatge entre mitgeres al c/ Formentor, núm. 58 de
Pollença
Edifici aïllat de tres habitatges i piscina al c/ Timó, núm. 2 (bàsic i executiu)

Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 323 del polígon 7 (bàsic i executiu)

37/40

1241

1244

1250
1251
1252
1253
1270
1274
1280

553 19/12/2016

250/16

comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar canal i crulls de la façana al carrer Antoni Maura, 34

1285

554 19/12/2016

249/16

Comunicació prèvia d'inici d'obres per reforma d'habitate al c/ Garrover, 2

1286

555 21/12/2016

268/16

556 21/12/2016

304/16

557 21/12/2016

376/16

558 21/12/2016

339/16

Comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar façana al carrer pescador, 50

1292

559 21/12/2016

263/16

Comunicació prèvia d'inici d'obres per impermeabilització i aïllament de la coberta al carrer Jaume III, 4

1293

560 21/12/2016

255/16

Comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar la façana al solar ubicat a la parcel·la 855 del polígon 4 (exp.
255/16)

1294

561 21/12/2016

262/16

Comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar filtracions de la façana al carrer Maresers, 8

1295

562 21/12/2016

313/16

563 21/12/2016

267/16

564 21/12/2016

378/13

Llicència de projecte bàsic d'habitatge unifamiliar i piscina a la parcel.la 224 del polígon 10

1299

565 21/12/2016

188/03

Llicència de primera utilització i aprovació de les modificacions en el transcurs de les obres d'una bodega a
la pracel.la 90 del polígon 5

1300

566 21/12/2016

490/15

llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 146 del polígon 4

1301

567 21/12/2016

208/14

comunicació prèvia de reforma interior de local al c/ Llevant, núm. 13 i canvi de titularitat e l'expedient

1302

Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres per comprovació de consolidació estructural
al c/ Sant Jordi, 30
Comunicació prèvia d'inici d'obres per impermeabilitzar coberta amb retirada i recol·locació de teules a la
plaça Joan Cerdà, 3
Comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar humitats i crulls de la façana amb aplacat al carrer Joaquin
Sorolla, 19 (exp. 376/16)

Comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar canal, canvi de teules i revestiment de la façana al carrer
Roser Vell 83
Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres per reparar les finestres de la façana al carrer
Ecònom Torres, 5

38/40

1289
1290
1291

1296
1297

568 21/12/2016

610/15

llicència de projecte bàsic de rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat al passeig Voramar, núm. 105

1303

569 21/12/2016

175/15

Llicència 1a utilització de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 96B del polígon 4

1304

570 22/12/2016

684/15

Llicència d'aprovació de projecte d'execució d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 287 del
polígon 9

1309

571 22/12/2016

573/06

Projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 130 del polígon 7

1310

572 22/12/2016

705/16

573 22/12/2016

502/15

574 22/12/2016

488/15

575 22/12/2016

280/15

576 22/12/2016

479/15

577 22/12/2016

661/14

578 22/12/2016

519/15

579 22/12/2016

296/10

Pròrroga per a l'execució de les obres de reforma amb canvi de coberta d'habitatge existent a la parcel.la
666B del polígon 7

1320

580 22/12/2016

240/14

Llicència de 1a utilització d'edificació agraria a la parcel.la 63 del polígon 3

1321

581 22/12/2016

67/16

582 22/12/2016

361/13

Comunicació prèvia d'inici d'obres per demolició de pèrgola metàl·lica i instal·lació de fosa sèptica al
polígon 2 parcel·la 525 (exp. 705/16)
Llicència legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, edificació annexa i piscina a la parcel.la 86 del polígon 4
(exp. 502/15)
Llicència de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina (amb sala de màquines), bany i
magatzem a la parcel.la 8 del polígon 7
Llicència de primera utilització de legalització d'habitatge i edificacions annexes i piscina a la parcel.la 245
del polígon 4
Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 410 del polígon 3 (exp. 479/15)
Llicència de projecte bàsic, modificacions i projecte d'execució de reforma i ampliació d'establiment turístic
consistent en la instal.lació d'un ascensor, redistribució de places existents i creació de noves en ampliació
projectada de la planta pis 3a a l'hotel Villa Singala, núm. 7
Llicència de legalització de garatge i piscina a la parcel.la 633 del polígon 3 (519/15)

Llicència d'ampliació i modificació de xarxa BT al c/ Magallanes, Monges, Elcano i passeig Saralegui (exp.
67/16)
Llicència de 1a utilització de reforma parcial d'habitatge, construcción piscina, demolició parcial i
legalització de façana i obertura de porta al c/ Doctor Fàbregues, núm. 17
39/40

1311
1313
1314
1315
1316
1317
1318

1322
1324

583 22/12/2016

41275

Llicència 1a ocupació de substitució de coberta de local al c/ Sant Isidre, núm. 4

1325

584 27/12/2016

431/16

llicència de legalització d'estructura existent i projecte bàsic d'acabat d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina
al c/ Oronella, núm. 47 (exp. 431/16)

1332

585 27/12/2016

535/13

llicència de soterrament i canvi d'emplaçament d'una línea de BT a les parcel.les 574 i 577 del polígon 9

1333

586 27/12/2016

164/16

Llicència per al canvi de coberta d'edifici existent al passeig Saralegui, núm. 102 (exp. 164/16)

1334

587 27/12/2016

410/15

Llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la 524 del polígon 2

1335

588 27/12/2016

369/16

Llicència de reforma i ampliació de l'habitatge situat a la parcel.la 492 del polígon 2

1337

40/40

