
Codi Data 

resolució

Títol

2019/175 01/03/2019 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 00, 000, 
000, 000, part 000, 000, i 000 del polígon X, finca XX (exp. 0000/17)

2019/174 28/02/2019 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 5 de març de 2019
2019/173 28/02/2019 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma i ampliació 

d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 0 (Exp. 000/16)
2019/172 28/02/2019 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma parcial 

d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i addició de piscina al c/  XXXI, núm. 00 (exp. 
000/17)

2019/171 28/02/2019 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres d'ampliació i reforma 
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ de XXX, núm. 00 (exp. 000/15)

2019/170 27/02/2019 Decret paralització de les obres de l' XXX (exp. 000/18, 0000/18, 00/19 i 00/19)
2019/169 27/02/2019 Aprovació projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 

piscina al c/XXX, núm. 00 (exp. 0000/17)
2019/168 27/02/2019 Aprovació de les modificacions en el transcurs de les obres de reforma d'habitatge 

unifamiliar entre mitgeres i local per eliminació de barreres arquitectòniques al c/ 
XXX, núm. 0, (exp. 000/16)

2019/167 27/02/2019 Aprovació de projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina 
al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/16)

2019/166 27/02/2019 Decret Batlia incoant exp. RPA 000-00 a instancia del Sr. XXX.
2019/165 27/02/2019 Aprovació del projecte d'execució de construcció d'habitatge unifamiliar entre 

mitgeres i piscina a la parcel·la 000 del polígon 0. (Exp. 000/13) 
2019/164 26/02/2019 Decret de Batllia CONSULTA PUBLICA I INFORMACIÓ PUBLICA 
2019/163 26/02/2019 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO AVAL XXX
2019/162 26/02/2019 Decret de Batllia devolucio XXX
2019/161 26/02/2019 Contractació treballadores fixes discontinues de Turisme
2019/160 26/02/2019 Decret de Batllia devolucio garantia
2019/159 26/02/2019 Aprovació provisional carrera profesional nivel ponderat
2019/158 26/02/2019 Pròrroga reducció jornada Sra. XXX, Personal laboral
2019/157 25/02/2019 Autorització curs M. XXX maig
2019/156 25/02/2019 Autorització curs XXX- funcionària
2019/155 25/02/2019 Autorització curs policía XXX
2019/154 25/02/2019 Autorització curs XXX, policia
2019/153 25/02/2019 Autorització curs març policía SR. XXX
2019/152 25/02/2019 Autorització curs febrero i abril policía Sr. XXX
2019/151 22/02/2019 Resolució Alcaldía mc 0-2019 incorporacio romanents crèdit ifs
2019/150 22/02/2019 Decret de Batllia MC 4-2019 INCORPORACIO ROMANENTS FINANÇAMENT 

AFECTAT
2019/149 22/02/2019 Decret convocatoria Ple 27 febrer de 2019
2019/148 22/02/2019 Resolució contractació aux. neteja residència
2019/147 22/02/2019 Decret de Batllia MC 3-2019 INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
2019/146 20/02/2019 Concessió de llicència de nova línea subterrània de subministrament eléctric de 

baixa tensió al c/ XXX núm. 0 (exp. 000/18)
2019/145 20/02/2019 Aprovació conveni col·laboració per dur a terme obres d'inversió 2018-2019
2019/144 19/02/2019 Decret convocatoria Comissió Informativa Permanent General de dia 22 de febrer 

de 2019
2019/143 19/02/2019 Decret autorització xurreria al Port del 15 febrer al 5 març 2019 (Carnaval)
2019/142 19/02/2019 Concessió de llicència de primera ocupació en construcció de piscina i demolició 

de coberta al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/16)  
2019/141 19/02/2019 Concessió de llicència de primera ocupació de construcció d'habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina annexa al c/ XXX, núm. 00, (exp. 000/13) 



2019/140 19/02/2019 Concessió de llicència de primera ocupació de reforma d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 0 (exp. 000/17)

2019/139 19/02/2019 Concessió de llicència de primera ocupació d'obertura de finestres en habitatge 
unifamiliar entre mitgeres i petita intervenció exterior al c/ XXX, núm. 00 (exp. 
000/17)

2019/138 19/02/2019 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de rehabilitació i reforma de 
caseta agrícola existent a la parcel.la 00 del polígon 0 (exp. 000/18)

2019/137 19/02/2019 Concessió de llicència primera ocupació en reforma i ampliació d'habitatge un 
unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ XXX, núm. 00 (Exp. 000/14)

2019/136 19/02/2019 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.les 00 i 00 del polígon 0 (exp. 000/18)

2019/135 19/02/2019 Autorització curs a la Sra.XX
2019/134 18/02/2019 Autorització assistència curs al Sr. XXX, policía local, f.interí
2019/133 18/02/2019 Rectificació error resolución provisional carrera professional
2019/132 16/02/2019 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 19 de febrer de 2019
2019/131 16/02/2019 Publicació llistat provisional nivel inicial carrera profesional horitzontal
2019/130 16/02/2019 Decret modificació error material al decret 00/2019 d'aprovació del projecte 

d'execució de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ XXX, núm. X 
(exp. 000/17)

2019/129 13/02/2019 Contractació auxiliar neteja SOIb per cobrir IT M. XXX
2019/128 12/02/2019 Concessió de llicència de 1a ocupació parcial de les plantes 1a, 2a i 3a d'edifici 

plurifamiliar de soterrani+planta baixa+ 3 plantes al c/ XXX, núm. 000 (exp. 000/16)

2019/127 12/02/2019 Denegació comunicació prèvia de reforma de bany i instal.lacions i col.locació de 
paviment al c/ XXX, núm. 00, bxs 0 (exp. 000/18)

2019/126 12/02/2019 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de piscina al c/ XXX, núm. 00 
(exp. 000/18)

2019/125 12/02/2019 Delegar al regidor Sr. XXX la celebració de les noces entre el Sr. XXX i la Sra. XXX 
el 17/02/2019

2019/124 11/02/2019 Delegar al regidor Sr. XXX la celebració de les noces entre el Sr. XXX i la Sra. 
XXX, dia 16/02/2019

2019/123 11/02/2019 Delegar al regidor Sr. XXX la celebració de les noces entre el Sr. XXX i la Sra. 
XXX, el 14/02/2019

2019/122 11/02/2019 Decret inici exp. sancionador per establiment de restauració "XXX" sense llicència 
o títol habilitant al c/ XXX, 00

2019/121 11/02/2019 Assabentament de comunicación prèvia de reforma d'habitatge al c/ XXX, núm. 00 
(exp. 0000/17)

2019/120 08/02/2019 Decret per infracció de tres articles d'animals perillosos per part Sr. XXX
2019/119 08/02/2019 Inf. art. 12 anim. dom. per part de la SRA.XXX amb DNI 00,000,000-X.

2019/118 08/02/2019 Inf. art. 12 anim. dom. per part  Sra. XXX amb DNI 00,000,000-X
2019/117 08/02/2019 Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. XXX contra el decret d'alcaldia 

d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública
2019/116 07/02/2019 RESOLUCIO DE  BATLIA BESTRETE ITV
2019/115 07/02/2019 Incoació exp RPA 000/2019 a instancia del Sr. XXX
2019/114 07/02/2019 Incoació exp. RPA 000/19 a instancia de la Sra. XXX
2019/113 07/02/2019 Admesos provisionals al concurs-oposició per cobrir una plaça d'oficial 2na.neteja 

promoció interna
2019/112 07/02/2019 Admesos provisionals oposición per cobrir una plaça de TAG- 2a. convocatòria
2019/111 06/02/2019 Incoació exp. RPA-000/2019 a instancia del Sr. XXX.
2019/110 06/02/2019 Jubilació sergent de la policía local, Sr. XXX
2019/109 06/02/2019 Decret assab canvi bar XXX / XXX al c/XXXX, 00, locals 2 i 3
2019/108 06/02/2019 Contractació auxiliar de clínica en substitució de la Sra. XXX baixa per IT



2019/107 06/02/2019 Autorització assistència curs "Eines i Tècniques de resolució de conflictes a l'entorn 
laboral"

2019/106 05/02/2019 Autorització curs TIC Mallorca el mes de març a la Sra. XXX, funcionària de carrera

2019/105 05/02/2019 Decret assab baixa i cancel·lació registre activitati de restaurant al c/ XXX, 0
2019/104 05/02/2019 Autorització assistència a curs " Eines i tècniques per a la resolución de conflictes" 

a la Sra. XXX
2019/103 05/02/2019 Autorització curs " Eines i tècniques per a resolució de conflictes"
2019/102 05/02/2019 Decret assab canvi titular restaurant amb música ambiental al c/ XXX, 00 - 00 (Exp. 

000/2018)
2019/101 05/02/2019 Aprovació del projecte bàsic de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a 

la parcel·la 000 del polígon 0 (exp. 00/17)
2019/100 05/02/2019 Autorització jubilació Sra. XXX, auxiliar d'administració general, funcionària de 

carrera
2019/99 04/02/2019 Abonament ajudes mediques SRA. XXX
2019/98 04/02/2019 Aprovació de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i 

edificació annexa a l'avinguda XXX, núm. 00 (exp. 0000/17)
2019/97 04/02/2019 Concessió de llicència de primera ocupació 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 3º, més modificacions en 
el transcurs de les obres, c/ XXX núm. 0, hotel "XXX" (exp. 000/14) 

2019/96 04/02/2019 Nomenaments dirección técnica al RCA a les Actuacions substanciades sota el 
P.A. 000/19.

2019/95 04/02/2019 Aprovació projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllat, polígon 1 parcel·les 000, 000, 
000 i 000 (Exp. 000/16 en relació amb l'exp. 000/00)

2019/94 04/02/2019 Decret assab activitat cafeteria "XXX" c/ XXX, 00 cantonada c/ XXX, 00 (Exp. 
0000/10 - Absis 0/2010)

2019/93 01/02/2019 Concessió de llicència de 1a ocupació i aprovació de modificacions en el transcurs 
de les obres de construcció de 2 edificis plurifamiliars aÏllats de 3+3 i aparcament a 
la urb. de XXX, solars núm. 00A i 00A (exp. 00/16)

2019/92 01/02/2019 Concessió de llicència de 1a ocupació i aprovació de modificacions en el transcurs 
de les obres d'edifici plurifamiliar aïllat de 6 habitatges, aparcament i piscina a la 
urb. de XXX, solars 00A i 00A (exp. 00/16)

2019/91 01/02/2019 Concessió de llicència de 1a ocupació i aprovació de modificacions en el transcurs 
de les obres de intal.lació i obra d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina, 
trasters i aparcament soterrani a la urb. de XXX, solars 00A i 00A (exp. 00/16)

2019/90 01/02/2019 Estimació de recurs de reposició atorgar-li la devolució de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (exp. 00/17)

2019/89 01/02/2019 Decret assab i canvi de titular activitat de restaurant al c/XXX, 00 (Exp. 00/2014,  
00/2017 i 00/2018)

2019/88 01/02/2019 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 5 de febrer de 2019


