
Codi Títol

2019/262 Autorització curs a la Sra. XXX
2019/261 Autorització curs a la Sra. XXX
2019/260 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 2 d'abril de 2019
2019/259 Autorització curs a la Sra. XXX
2019/258 Resolució Alcaldía convocatoria ajudes pluges 19 octubre 2018
2019/257 Autorització curs a la Sra. XXX
2019/256 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO GARANTIA SUBMINISTRAMENT CADIRES
2019/255 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar 

entre mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/16)
2019/254 Contractació cuinera Residencia per cobrir baixa IT
2019/253 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de reforma de terrassa en habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/18)
2019/252 Concessió de llicència de legalització de divisió de local existent en dos al c/ XXX, núm. 00, 

baixos (exp. 0000/18)
2019/251 Resolució Alcaldía APORVACIÓ LIQUIDACIO  PRESSUPOST 2018
2019/250 Concessió de llicència de primera ocupació de demolició de zones pavimentades a les 

parcel.les 000 i 000 del polígon X (exp. 00/18 i 000/15)
2019/249 Decret incoació exp. RPA 000/2019 a instancia del Sr. XXX
2019/248 Desistiment de la petició de llicència d'obra d'ampliació de la xarxa subterrània al c/ XXX, 

núm. 00-00 i c/ XXX, núm. 00-00 (exp. 00/19)
2019/247 Decret convocatoria Ple extraordinari de dia 1 d'abril de 2019
2019/246 Reducció jornada a la Sra. XXXx, informadora turistica
2019/245 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO AVAL
2019/244 Decret convocatoria Ple de 28 de març de 2019(sessió ordinària)
2019/243 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO MATRICULA ESCOLA ADULTS
2019/242 Autorització assistència curs al Sr. XXX, policia
2019/241 Resolució Alcaldía MC 0-2019 GENERACIÓ CRÈDIT CIM EFIC ENERGETICA
2019/240 Decret assab implantació perruqueria a la Ctra. XXX, 00 cantonada c/ XXX, 0 (Ep. 00/2017)

2019/239 Decret assab canvi de titular bar Mallorca a la Plaça de XXX, 00 (Exp. 00/2019)
2019/238 Decret d'Alcaldia inadmet a tràmit reclamació per RPA tocant a l'exp. 000/00 a instancia del 

Sr. XXX.
2019/237 Pròrroga excedencia a la Sra. CCC
2019/236 RESOLUCIO DE BATLIA  ELABORACIO DEL PROJECTE NOVA ORDENANÇA
2019/235 Decret assab activitat de restaurant "AAA"  al c/ XXX, 00 - 00
2019/234 Admesos definitius, designació tribunal i fixació data proves TAG
2019/233 Decret modificació error material al decret 00/19 de aprovació de llicència d'ampliació de 

xarxa subterrània de BT al c/ XXX, núm. 0 (exp. 000/17)
2019/232 Concessió de llicència d'obra menor de reparació de piscina a la parcel.la 000 del polígon 0 

(exp. 000/19)
2019/231 Aprovació oferta places escoleta XXX , curs 2019-2020
2019/230 Concessió de llicencia de demolició de construccions a la parcel·la 00 del polígon 0 (exp. 

000/18)
2019/229 Resolució Alcaldía aprovacio pla estrategic 2019 rectificat
2019/228 Decret convocatoria Comissió Informativa Permanent General de 22 de març de 2019
2019/227 Concessió de llicència de projecte bàsic de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i 

piscina i agrupació de parcel·les 000, 000 i 000 del polígon 0 (exp. 000/17)
2019/226 Resolució Alcaldía aixecament objeccio factures i hores extres
2019/225 Decret per infracció de tres articles d'animals perillosos  per part del Sr. XXX
2019/224 iNF. ART. 12 anim domestics al Sr. XXX amb DNI 00,000,000
2019/223 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO AVAL XXX
2019/222 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma d' habitatges unifamiliar aïllat i piscina a la 

parcel·la 000 del polígon 0 (Exp. 000/18 en relació a l'exp. 000/15)
2019/221 Resolució Alcaldía aprovació pla estratègic 2019



2019/220 Concessió de llicencia per a la divisió d'un habitatge en dos habitatges unifamiliars entre 
mitgeres al c/ XXX, núm. 00 (Exp. 000/18)

2019/219 Decret modificació error material al decret 00/19 d'aprovació del projecte bàsic d'habitatge 
unifamiliar aïllat, polígon 0 parcel·les 000, 000, 000 i 000 (Exp. 000/16 en relació amb l'exp. 
000/00)

2019/218 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de reforma parcial d'habitatge unifamiliar aïllat a la 
parcel·la 00 del polígon 0 (exp. 000/18)

2019/217 iNFR. ART 12 ANIM PER PART Sr. XXX amb DNI 00,000,000
2019/216 Aprovació de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta parcial d'habitatge unifamiliar 

entre mitgeres al c/ XXX, núm. 0 (exp. 0000/18)
2019/215 Renuncia de petició  de llicència per el canvi d'ús i reforma parcial d'edifici situat al c/ XXX, 

núm. 00 (exp. 000/18)
2019/214 Inf. art. 12 anim. dom. per part  Sra. XXX amb DNI 00,000,000
2019/213 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 19 de març de 2019
2019/212 Concessió d'aprovació del projecte bàsic i d'execució  de canvi de coberta en local entre 

mitgeres al c/ XXX, núm. 0 (exp. 00/18)
2019/211 Resolució de Batlia Inicia del procediment de Consulta i Audiència
2019/210 iNF. ART. 12 ANIM. DOM. PER PART SR. XXX
2019/209 Incoació exp RPA 0000/18 a instancia de la Sra. XXX
2019/208 Nomenament Lletrat i Procurador al RCA sota les Actuacions P.O. 00/2019 a instancia de Sr. 

XXX.
2019/207 Decret assab implantació activitat venda al detall fruita i productes alimentaris "XXX" (Exp. 

000/2014)
2019/206 Nomenaments Lletrats i Procuradpr al RCA Actuacions P.O. 000/2018 a instancia de la 

mercantil XX-XX, S.L.
2019/205 Adjudicació contracte d'obres "Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers-Fase III"

2019/204 Convocatoria Comissió d'Estudi del servei de neteja viària dia 15 de març de 2019 a les 11.30 
hores

2019/203 Sol·licitud al SOIB d'una cuinera per cobrir baixa per IT de la Sra,. XXX
2019/202 Decret assab canvi titular restaurant al c/ XXXl 0 B (Exp. 00/2019)
2019/201 Decret assab canvi titular comerç de llaminadures i begudes al c/ XXX, 0
2019/200 Decret assab canvi titular bar XXX de mami ubicat al c/ XXX, 00, local 1 (Exp. 000/2018)
2019/199 Resolució Alcaldía devolucio aval icio mondo iberica
2019/198 Procés unificat extraordinari policia local
2019/197 Resolució Alcaldía devolucio icio 
2019/196 Decret de Batllia marc pressupostari 2020-2022
2019/195 decret devolucio garantia i cost reemborsament icios construcci olives
2019/194 Resolució Alcaldía reemborsament cost garantia devolucio ingres indegut amer e hijos icios

2019/193 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO QUOTA ASISA 
2019/192 Delegar al regidor Sr. XXX, la celebració de les noces entre el Sr. XXX i la Sra. XXX el 

9/03/2019
2019/191 Decret convocatoria Ple extraordinari i urgent de dia 11 de març de 2019
2019/190 Autorització assistència a curs Sr. XXX, policía, f interí
2019/189 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO GARANTIA DORNIER
2019/188 Resolució Alcaldía PAGAMENT A JUSTIFICAR  FIRA PARIS
2019/187 Resolució Alcaldía DEVOLUCIÓ QUOTA ASISA
2019/186 Resolució Alcaldía pagament a justificar residencia
2019/185 Decret assab activitat de fabricació, venda i reparació de XX al c/ XXX núm. 00, local 1
2019/184 Convocatoria sessió del Jurat per a les distincions Reconeixement Clara Hammerl 2019 a 

celebrar dia 6 de març de 2019 a les 13:45 hores
2019/183 Aprovació de projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar aïllada, annexos i piscina 

a la parcel·la 00 del polígon 0 (exp. 000/17)



2019/182 Aprovació de projecte d'execució i canvi de titular de l'exp. d'habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina a la parcel·la 000 del polígon 0 (exp. 00/11) 

2019/181 Aprovació projecte d'execució de construcció de garatge, piscina entre mitgeres al c/ XXX, 
núm. 00 (exp. 00/17)

2019/180 Concessió de llicencia de primera utilització de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat 
existent al ps. XXX, núm. 00 (Exp. 000/16)

2019/179 Concessió de llicencia de primera utilització de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar 
aïllat i obra nova de piscina a la urbanització CCC, núm. 00 (Exp. 000/16)

2019/178 Resolució Alcaldía aixecament objecció factures i  hores
2019/177 Concessió de llicència de primera ocupació d'ampliació i reforma parcial en habitatge 

unifamiliar aïllat ubicat a la urbanització CCC, núm. 00 (exp.000/16) 
2019/176 Decret de Batllia pagament a justificar FIRA BERLIN
2019/175 Concessió de llicència de legalització d'ampliació (inclou demolició de pista de tennis i altres 

construccions existents) i nova reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, prèvia o 
simultània agrupació de finques a les parcel.les 000, 000, 000, 000, part 000, 000, i 000 del 
polígon 0, finca Can XXX (exp. 0000/17)


