
Codi Títol

2019/87 Acceptació jubilació anticipada del Sr. XXX

2019/86 Decret assab activitat oficina administrativa (immobiliària) al c/ XXX, 00

2019/85 Aprovació de llicència de legalització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, i demolició 

d'edificació annexa a l'avinguda XXX, núm. 00 (Exp. 00/18)

2019/84 Sol·licitud SOIB aux. neteja

2019/83 Aprovació de projecte d'execució de reforma i ampliació d'apartaments turístics al c/XXX, núm. 0 (exp. 

00/16)

2019/82 Aprovació de projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al polígon 0, parcel·la 0000 

(abans parcel·la 000a) (exp. 000/16) 

2019/81 Decret assab canvi titular bar "XXX" ubicat al c/ XXX, 00

2019/80 Aprovació de projecte d'execució de demolició d'edificació existent i construcció d'habitatge unifamiliar 

entre mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/17)

2019/79 Aprovació de projecte d'execució  de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i construcció de 

piscina al c/ XXX, núm. 0 (exp. 000/17) 

2019/78 Decret assab canvi de titular comer'd'aliments, begudes i tabacs "XXX" c/ XXXX, 00

2019/77 Nomenament auxiliar d'administració general, funcionària interina, sra. XXX

2019/76 Decret assab canvi titular restaurant "XXX" Ctra. Port de Pollença - Alcúdia

2019/75 Decret assab canvi de titular activitat permanent de venda de peix i congelats al c/ XXX, 0-0, baixos A

2019/74 Decret de convocatoria de Comissió Permanent de Participació Ciutadana de dia 31 de gener de 2019

2019/73 Decret convocatoria Ple ordinari de 31 de gener de 2019

2019/72 Decret nomenament direccin tècnica al RCA Actuacions P.O. 000/18 a instancia Associació Admva. 

Cooperació el XXX.

2019/71 Autorització assistència curs a la Sra. XXX- funcionària de carrera- gener

2019/70 Decret nomenaments direcció técnica al RCA Actuacions P.A. 00/2019 a instancia d'UGT-FSP.

2019/69 Decret incoant exp. RPA 00/2019 a instancia de la Sra. XXX.

2019/68 Decret incoant exp. RPA 00/2019 a instancia del Sr. XXX.

2019/67 Decret assab activitat de bar - cafeteria "XXX" a C/ XXX, 00

2019/66 Decret incoant exp. RPA 0000/18 a instància del Sr. XXX.

2019/65 Decret assab servei sanitari centre de fisioteràpia al c/ XXX, 00

2019/64 Concessió de llicència de 1a ocupació de canvi parcial de coberta en habitatge unifamiliar aïllat  al ps. 

XXX, núm. 000 (exp. 0000/17)

2019/63 Decret assab canvi titular cafeteria XXX al c/ XXX, 00, esc. 2, local 0

2019/62 Concessió de llicència de parcel.lació , reconfiguració de parcel.les confrontants (divisió de la parcel.la 

més gran amb finalitzar el lot resultant a la parcel.la confrontant més petita) al c/ XXX, núm. 0 i c/ XXX, 

núm. 00. (exp. 000/18)

2019/61 Concessió de llicència de noves línies subterrànies de subministrament elèctric de BT al c/ XXX, núm. 

0 i 0 (exp. 000/17)

2019/60 Autorització excedencia per curs de fills Sra. XXX, arquitecta funcionària interina

2019/59 Concessió de llicència d'ampliació de xarxa subterrània de BT existent per a dotar de subministrament 

elèctric la parada d'autobusos del Port de Pollença. c/ XXX, núm. 00 amb c/ Tramuntana i MA 0000A 

(exp. 000/18)

2019/58 Aprovació projecte bàsic de rehabilitació i reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció 

de piscina al c/ XXX, núm. 00 (Exp. 000/18)

2019/57 Decret convocatoria Comissió Informativa Permanent General de 28 de gener de 2019

2019/56 Decret assab centre de massatges no terapèutics al c/ XXX, 0

2019/55 Sol·licitud al SOIB d'un auxiliar de clínica per cobrir la baixa per IT de la Sra. XXX

2019/54 Aprovació de projecte bàsic de construcció de pati de ventilació en soterrani d'habitatge unifamiliar 

aïllat al polígon 0, parcel·la 000 (exp. 000/18)

2019/53 Decret assab canvi de titular de centre de busseig al c/ XXX, 0

2019/52 Delegar al regidor Sr. XXX per a celebrar les noces dia 24/01/2019, entre el Sr. XXX i la Sra. XXX.



2019/51 Aprovació de projecte bàsic i d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 

00/18)

2019/50 Aprovació de projecte bàsic de reforma parcial d'habitatge i piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 00/18)

2019/49 Decret assab canvi titular cafeteria "XXX" al c/ XXX, 00

2019/48 vehicles i embarcacions abandonades a la via publica

2019/47 Concessió de llicència de projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina polígon 00, parcel·les 

000,000,000 i 000 (exp. 000/17) i declarar la caducitat de la licència d'habitatge unifamiliar aïllat i 

piscina concedida a l'exp. 000/06

2019/46 Acceptació renuncia Sra. XXX

2019/45 Aprovació projecte bàsic i d'execució reforma d'habitatge unifamiliar i piscina a la urbanització XXX, 

núm. 00 (Exp. 000/17)

2019/44 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 

polígon 0, parcel·la 000 (exp. 000/18)

2019/43 Decret nomenament direcció tecnica al RCA interposat sota Actuacions P.A. 000/2018.

2019/42 Vehicles abandonats a la via pública

2019/41 Decret convocatòria Junta de Govern Local de dia 22 de gener de 2019

2019/40 VEHICLES ABANDONATS VIA PUBLICA

2019/39 Decret assab serveis sanitaris de fisioteràpia al c/ XXX, 00, esc. 1, local 0 

2019/38 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de demolició de l'edifici XXX Pollença, Urbanització XXX, 

núm. 00 (Exp. 000/18)

2019/37 Llicència de legalització d'obres de reforma parcial d'habitatge existent i divisió de local en parts 

determinades en local en p.b.i habitatge unifamiliar la resta, al c/ XXX, núm. 0 cantonada c/ XX (exp. 

000/17)

2019/36 exp. vehicles abandonats

2019/35 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de demolició d'edificació aïllada a les parcel·les 000, 000, 000 

i porció 000 (Exp. 000/2018) 

2019/34 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ XXX, núm.0, 

(Exp. 000/18)

2019/33 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta d'habitatge a la parcel·la 000 del polígon 

00 (exp. 000/18)

2019/32 Aprovació simultània de projecte bàsic i d'execució de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ 

XXX, núm. 00 (exp. 000/16)

2019/31 Aprovació simultània de projecte bàsic i d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina Urb. XXX 

(exp. 000/18)

2019/30 Aprovació abonament ajudes socials desembre 2018- personal funcionari

2019/29 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de rehabilitació o reforma d'habitatge unifamiliar aïllat a la 

parcel·la 000 del polígon 0 

(Exp. 1062/17)

2019/28 Nomenament arqueòloga obres rehabilitació peixateria

2019/27 Aprovació ajudes socials p. laboral desembre 2018

2019/26 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de reforma interior parcial d'habitatge unifamiliar aïllat a la 

parcel·la  000 del polígon 0 (exp. 000/18)

2019/25 Decret nomenaments Lletrats i Procurador al RCA Actuacions P.O. 000/2018.

2019/24 Contractació d'oficial 1ª conductor per cobrir baixa per jubilació

2019/23 Aprovació de projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i canvi de titularitat (exp. 000/14)

2019/22 Autorització assistència curs II quadrimestre, P.A. XXX, policía local

2019/21 Assabentament conjunt de comunicacions prèvies

2019/20 Desistiment de certificat d'inexistència d'infracció urbanística (exp. 000/18)

2019/19 Decret Pi de Ternelles 

2019/18 Concessió de llicència de primera utilització de la reforma dels apartaments "XXX", al c/ XXX, núm. 0, 

(exp. 000/15)

2019/17 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de les obres de reforma i ampliació de 

l'habitatge unifamiliar existent entre mitgeres (exp. 000/15)

2019/16 Decret Sant Antoni 2019 Port



2019/15 Decret Sant Antoni 2019 Pollença

2019/14 Nomenament Lletrats i Procurador al RCA Actuacions P.O. 000/2018.

2019/13 Nomenanments Lletrats i Procurador al RCA Actuacions P.A. 000/2018.

2019/12 Concessió de llicència de 1a ocupació d'habitatge unifamiliar aïllat amb simultània legalització de 

rehabilitació de caseta agrícola a la parcel.la 000 del polígon 0 (exp. 000/13 en relació 000/16)

2019/11 Rectificació de l’error material de les resolucions núm. 0000/16 i 000/17  objecte de llicencia d'obra 

d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/15)

2019/10 Concessió de llicència de legalització d'edificació agrícola i safareig a la parcel.la 000 del polígon 0 

(exp. 000/15)

2019/9 Delegar al regidor Sr. XXX, la celebració de les noces del Sr. XXX i Sra. XXX, dia 00/01/19

2019/8 REctifica ERRORS MATERIALS  

2019/7 Incoació exp. RPA 0000/18 a instancia del Sr. XXX.

2019/6 Decret convocatòria Junta de Govern Local de dia 8 de gener de 2019

2019/5 Decret nomenament representant i dirección técnica al RCA Actuacions P.A. 000/18.

2019/4 Bestrete ITV

2019/3 Bestrete fires turismes

2019/2 Incoació Exp. RPAM 0000/2018 a instancia de la mercantil XXX, S.L.

2019/1 Incoació exp. RPA 0000/2018 a instancia del Sr. XXX.


