
Codi Data resoluTítol
2016/482 31/05/2016 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de projecte de demolició de piscina i soterrani existent i construcció de nova piscina i terrassa al c/ Troneta, núm. 7 (exp. 718/15)
2016/481 31/05/2016 Denegació de llicència de legalització de dos habitatges unifamiliars aïllats, piscina i caseta d'instal·lacions de la pc. xx del pol. X (exp. XXX/15)
2016/480 31/05/2016 Denegació de llicència de legalització d'habitacle i edificacions annexes a la pc. xxx del pol. x (exp. xxx)
2016/479 31/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la xxx del polígon x (exp. xxx/15)
2016/478 31/05/2016 Concedir llicència de 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. xx (exp. xxx/15)
2016/477 31/05/2016 Resolució per posposar la reunió de la mesa de licitació de l'expedient d'explotació de platges 2016
2016/476 31/05/2016 Concedir llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma parcial d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Adan Diehl, núm. xx (exp. xxx/15)
2016/475 31/05/2016 Aprovació del projecte d'execució i canvi de titularitat de reforma d'habitatge i edificacions agrícoles a les pcs. 9, 10, 11 i xx del pol. x, finca Els Rafals (exp. xxx/xx)
2016/474 31/05/2016 Nomenament M.Lluc XXX, arquitecte, interina
2016/473 31/05/2016 Nomenament Sr. F. XXX, arquitecte, funcionari interí
2016/472 31/05/2016 Constitució Borsa arquitectes
2016/471 31/05/2016 APROVACIÓ CERT 4 I LIQUID OBRA CA'N FEBUS
2016/470 30/05/2016  Denegació autorització venda ambulant Sr. X
2016/469 30/05/2016 Concedir 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. 00 (exp. XXX/14)
2016/468 30/05/2016 Innecessarietat de llicència de segregació dels habitatges del c/ Horta, XX i c/ Lleó, núm. XX (exp. XXX/14)
2016/467 30/05/2016 Designació nou suplent mesa licitació explotació platges
2016/466 30/05/2016 Concedir una pròrroga del termini d'execució de construcció de nou habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la pc. XXX del pol. X (exp. XX/08)
2016/465 30/05/2016 Concessió de llicència d'obra menor de reparació de façana de l'habitatge del c/ Formentor, núm. XX de Pollença (exp. XXX/12)
2016/464 30/05/2016 Concedir una pròrroga del termini d'execució de les obres d'edifici plurifamiliar entre mitgeres d'habitatges i aparcaments al passeig Voramar, núm. x-xx (exp. 000/07)
2016/463 30/05/2016 Concessió de llicència de legalització de d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/462 30/05/2016 MC 8/2016 TRANSFERÈNCIA CRÈDIT MATEIXA ÀREA DESPESA
2016/461 30/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/460 30/05/2016 APROVACIÓ FACTURES OBRA CA'N FEBUS
2016/459 27/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamilar aïllat, piscina, garatge, barbacoa i altres dependències a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/458 27/05/2016 Aprovació plecs i convocatoria licitació actuació M.C, 4.8.16 ( expt. 7/2016/Contractació)
2016/457 27/05/2016 Aprovació plecs i convocatoria licitació actuació Solistes FIlharmònica ttxeca, 13.8.16 ( expt. 11/2016/Contractació)
2016/456 26/05/2016 Concedir llicència de legalització de dos habitatges unifamiliars aïllats, barbacoa, sala de màquines, pèrgola, magatzem i piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/455 26/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/454 26/05/2016 : Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la finca La Font, parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/453 26/05/2016 FRACCIONAMENT LIQUIDACIÓ 1671000244
2016/452 26/05/2016 MC 7/2016 TRANSFERÈNCIA CRÈDIT MATEIXA ÀREA DESPESA COMERÇ
2016/451 26/05/2016 MC 6/2016 GENERACIÓ CRÈDIT CIM FAMILIES SITUACIÓ RISC
2016/450 25/05/2016 Concedir llicència de primera utilització de incorporació de piscina millores exteriors en establiment hoteler al passeig Londres, núm. XX, Hotel P. (exp. XXX/13)
2016/449 25/05/2016 Canvi de titular d'hotel C. al c/ Maresers núm. X(Exp. XXX/2015)
2016/448 25/05/2016 Concedir llicència de primera utilització de reforç estructural de l'Hotel P. al passeig Londres, núm. XX (exp.  XXX/15)
2016/447 25/05/2016 Decret secretaria
2016/446 25/05/2016  Convocatòria sessió extraordinària AJuntament Ple de 30 de maig de 2016 
2016/445 25/05/2016 Concedir llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Pinsà, núm. XX (exp. XXX/14)
2016/444 25/05/2016 Concedir llicència de primera utilització de legalització de reforma interior i acabats d'habitatge al c/ Lleó, núm. XX exp. XXX/13)
2016/443 25/05/2016 Concedir llicència de primera utilització de les obres de legalització, reforma d'habitatge existent i construcció d'una piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/11)
2016/442 25/05/2016 Concedir llicència de 1a utilització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al passeig Londres, núm. XX (exp. XXX/13)
2016/441 25/05/2016 Denegació de llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, amb nova piscina i demolició de dos cossos edificatoris al c/ Torrent de Can Botana, núm. XXX
2016/440 23/05/2016 Canvi de titular activitat de restaurant la F. al c/ Antoni Maura, XX (Exp. XX/2016 i XXXX/96)
2016/439 23/05/2016  Convocatòria Ajuntament Ple dia 26 de maig de 2016 
2016/438 20/05/2016 Contractació oficial electricista, per cobrir ILT
2016/437 20/05/2016 Suspensió termini presentació ofertes a la licitació d'explotació bens domini públic zmt 2016-2019
2016/436 20/05/2016 APROVACIÓ PROJECTE CENTRE CULTURAL GUILLEM CIFRE COLONYA
2016/435 19/05/2016 Autorització assistència a curs Sr. Tomeu S.
2016/434 18/05/2016 Requeriment documentació adjudicatari contracte explotació bar poli ( expt. XX/2015/Contractació)
2016/433 17/05/2016 Convocatòria de la Comissió Informativa Permanent General de dia 20 de maig de 2016
2016/432 17/05/2016 Autorització assistència Jornada Gob.Muncp. Sra. A. S.
2016/431 17/05/2016 AIXECAMENT OBJECCIÓ FACTURES I HORES EXTRES
2016/430 13/05/2016 Concedir llicència de 1a utilització d'habitatge unifamiliar aïllats núm. X  al c/ Troneta, núm. XX, Urbanització de Bòquer (exp. XXX/06)
2016/429 13/05/2016 Concedir llicència de 1a utilització de legalització de reforma i consolidació d'obra. Projecte bàsic i d'execució d'acabats de local al c/ Formentor, núm. XX de Pollença. (exp. XXX/14)
2016/428 13/05/2016 Concedir la llicència de 1a utilització de construcció d'una piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/13)
2016/427 13/05/2016 Projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ dels Àngels núm. XX (exp. XXX/15)
2016/426 13/05/2016 Aprovació projecte platges



2016/425 13/05/2016 Concedir llicència de 1a utilització de reforma d'habitatge entre mitgeres i construcció de piscina al c/ Roser Vell, núm. XXX (XXX/14)
2016/424 13/05/2016 llicència per a una xarxa soterrada de B.T. desde el centre de transformació Agua de Pollença, per subministrar corrent a les parcel.les XX, XXX i XXX del polígon X
2016/423 13/05/2016 Concedir llicència per al projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina i demolició d'edificació existent a la parcel•la  XXX del polígon X (exp. XXX/14)
2016/422 13/05/2016 Restar assabentat de la comunicación prèvia de les obres de reparació d'elements de la façana i terrat al c/ Nao victoria, núm. XX (exp. XXX/16)
2016/421 13/05/2016 Convocatòria Junta de Govern Local: 17 de maig de 2016
2016/420 12/05/2016 Concedir una pròrroga del termini d'execució de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina de la pc. XXX, pol. XX (exp. XXX/14)
2016/419 12/05/2016 Autorització assistència a cursos Sra. C. L. T., técnica de Turisme
2016/418 12/05/2016 Autorització llicència no retribuïda a policia
2016/417 11/05/2016 Canvi de titular de l'activitat de joieria ubicada al c/ Jesús, XX (Exp. XX/2016 i XXXX/00)
2016/416 11/05/2016 Transmissió llicència d'obertura de restaurant Es Ssiurell al c/ Cirerer, XX (Exp. XX/2016 i XXXX/92)
2016/415 11/05/2016 Canvi de titular de bar al c/ Temple, X (Exp. XX/2016)
2016/414 10/05/2016  Convocatòria Ple extraordinari Urgent de dia 11 de maig de 2016 a les 13'30 h. 
2016/413 10/05/2016 SOL·LICITUD PAGAR TOTALITAT DEUTE LIQUIDACIÓ 1571000030
2016/412 09/05/2016 Admesos, designació de tribunal i data de constitució de la Borsa de policies locals
2016/411 09/05/2016 Retirada coloms Sr. J. T.
2016/410 05/05/2016 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de canvi de coberta i reforma parcial de l'habitatge del c/ Roser Vell, núm. XXX (exp. XXX/14)
2016/409 05/05/2016 Concedir llicència d'obra menor per a la restauració de marges i parets seques a la parcel.la XX i XX del polígon X (exp. XXX/09)
2016/408 05/05/2016 Canvi de titular de cafeteria al c/ Cecili Metel, XX (Exp. XX/2016 i XX/2015)
2016/407 05/05/2016 Convocatòria sessió extraordinària urgent de la Comissió Informativa Permanent General 9 de maig de 2016
2016/406 05/05/2016 tenir per efectuada la transmissió de titularitat de llicència per addició de porxades i altres al c/ Calvari, núm. XX exp XXX/04 a l’entitat C. P. SL.
2016/405 05/05/2016 Declarar la caducitat de la llicència concedida en virtud de la resolució de batlia núm.XXX, de data 29 de maig de 2009 i acordar-ne l’extinció dels efectes
2016/404 05/05/2016 Concedir una pròrroga d’un any per a l’execució de les obres de reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat assenyalades.
2016/403 03/05/2016 Vehicles abandonats a la via pública
2016/402 03/05/2016 Llicencia animals perillosos Sr. D. P. E.
2016/401 03/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat amb reforma parcial de porxo i demolició d'edificacions agrícoles annexes a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/400 03/05/2016 Sol·licitud al SOIB d'un oficial electricista, per cobrir baixa per IT
2016/399 03/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XX del polígon XX (exp. XXX/15)
2016/398 03/05/2016 Concedir llicència de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la XX del polígon XX (exp. XXX/15)
2016/397 03/05/2016 Concedir llicència de legalització d'habitatge i piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. XXX/15)
2016/396 03/05/2016 AIXECAMENT OBJECCIÓ FACTURES
2016/395 02/05/2016 Concedir llicència d'obra de projecte bàsic i d'execució de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a les parcel•les XXX i XXX del polígon XX (exp. XXX/14)
2016/394 02/05/2016 Concedir llicència de legalització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon de Valenilla, núm. X (exp. XXX/15)
2016/393 02/05/2016 OVP AMB TANQUES I CAMIÓ SENSE AUTORITZACIÓ
2016/392 02/05/2016 Concedir llicència d'obra de projecte bàsic i d'execució d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat piscina al c/ Ramon de Valenilla, núm. X (exp. XXX/15)
2016/391 02/05/2016 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS VARIS A PLAÇA ENGINYER ROCA (HOTEL E.)
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