
Codi Títol

2019/445 Decret convocatòria JGL 4-6-19
2019/444 Resolució Alcaldía fraccionament ovp meu y tapas
2019/443 Resolució discrepància i aprovació expedient de contractació lloguer 
2019/442 Resolució Alcaldía resolucio recurs reposicio devolucio curs angles
2019/441 Resolució Alcaldía DEVOLUCIO TAXA SERVEIS ASSISTENCIALS
2019/440 Decret autorització servei trunyelles al Port de Pollença estiu 2019
2019/439 Notificació incoació expedient RPA 0000/19.
2019/438 Nova sol·licitud de redució de jornada de tarda de la Sra. XXX
2019/437 Aprovació plecs i convocatoria licitació contracte privat focs artificials ( expt. Contractació/0/2019)

2019/436 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS QUOTA ESCOLA DE MUSICA
2019/435 Resolució Alcaldía pagament a justificar dinar taller memoria
2019/434 Concessió de llicència de 1a utilització de reforma d'habitatge unifamiliar aÏllat amb piscina a la 

parcel.la 000 del polígon 00 (exp. 000/13)
2019/433 Concessió de llicència de 1a ocupació de reforma i ampliació de l'hotel XXX al pg. XXX, núm. 00/70 

(exp. 000/11)
2019/432 Concessió de llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina a la parcel.la 

000 del polígon 0 (exp. 000/15) Can XXX
2019/431 Concessió de llicència de canvi de coberta en porxo d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la 00 del 

polígon 0 (exp. 000/18)
2019/430 Concessió de llicència de demolició parcial en habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ XXX, núm. 00 

(exp. 00/19)
2019/429 Concessió de llicència de 1a ocupació de piscina al c/ XXX, núm. 0 (exp. 000/16)

2019/428 Decret Colònies felines M10 Sra. XXX
2019/427 Decret assab servei de trunyelles  de la Sra. XXX,del 15 de maig al 15 d'octubre, els matins al Port de 

Pollença
2019/426 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma i canvi d'ús a habitatge d'establiment 

turístic existent en planta 0a i 0a així com legalització de dirección d'obra d'habitatge en planta 0a al c/ 
XXX, núm. 00, antic H. XXX (exp. 000/15)

2019/425 Infraccio art. 12 animals domestics contra Sr. XXXI amb DNI 00,000,000
2019/424 Inf. art. 12 animals domestics per part Sra. XXX
2019/423 iNF. ART. 12 ANIMALS DOMESTICS PER PART SR. XXX amb DNI 00,000,000

2019/422 Concessió de permís de instal.lació i obra de projecte bàsic d'edifici plurifamiliar de 10 habitatges 
adossats amb les respectives piscines, amb aparcament exterior al c/ XXX,núm. 00 (exp. 000/2018)

2019/421 Resolució Alcaldía convalidació 2 activitat SR. XXX
2019/420 iNF. ART 12 ANIM. DOM. PER PART SR. XXX amb DNI 00,000,000
2019/419 Concessió de llicència de legalització de construcción de nou habitatge en planta 0a en edifici existent 

amb local en planta baixa i habitatge en planta 0 al c/ XXX núm. 00 (exp. 000/17)

2019/418 iNFRACCIÓ ART. 7.1 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS PER PART SRA. XXX

2019/417 Inf. art. 23 residus per part ASSUMPTE Sr. XXX
2019/416 Decret colònies felines Sra. XXX
2019/415 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de 

XXX, c/ XXX, núm. 00 (exp. 0000/18)
2019/414 Delegar el regidor Sr.XXX la celebració de les noces entre el Sr.  XXX i la Sra. XXX el 00/05/19.

2019/413 Decret colònies felines Sra. XX i Sra. XX
2019/412 Decret colònies felines Sra. XXX i Sra. XX
2019/411 Autorització assistència cursos Sr. XXX, policía local



2019/410 Decret assab instal·lació Circ Històric Raluy del 23 de maig al 2 de juny de 2019

2019/409 Finalització relació funcionarial Sr. XXX, administratiu, funcionari interí
2019/408 Aprovació de projecte d'execució de reformes vàries i demolició d'annexos en terrassa d'habitatge en 

edifici plurifamiliar entre mitgeres al c/ XXX, núm. 00, 1r (exp. 00/18)

2019/407 Resolució Alcaldía aixecament objeccio factures i hores
2019/406 Delegar en el regidor Sr. XXX a celebració de les noces entre el Sr.XXX i la Sra. XXX, el 00/5/2019.

2019/405 Decret nomenaments Lletrats i Procurador al RCA interposat a les Actuacions sota el P. O. 00/2019.

2019/404 Autorització nomenament advocat per a defensa judici 1/2019, Sr. XXX
2019/403 Autorització assistència curs "Redacció de documentació administrativa" organitzat pel Consell de 

Mallorca els propers diez 27, 29 i 31 de maig a Inca

2019/402 Autorització a la Sra. XXX d'assistència a curs "Redacció de documentació administrativa" organitzat 
pel Consell de Mallorca els propers diez 27, 29 i 31 de maig a Inca

2019/401 Convocatòria JGL 21-05-19
2019/400 Contractació peó neteja de dependències
2019/399 Addenda Conveni col·laboració CAIB Ajuntament pluges 
2019/398 Decret sol·licitud segona prorròga per contractar un agent d'ocupació i desenvolupament local  al SOIB

2019/397 Concessió de llicència de projecte bàsic de piscina i edificació annexe a la parcel.la  000 del polígon 0 
(exp. 000/2017)

2019/396 Aprovació de modificacions de reforma amb canvi de coberta d'habitatge a la parcel.la 000 del polígon 
0 (exp. 000/10)

2019/395 Concessió de llicència d'agrupació de finques rústiques amb la finalitat d'abastar la parcel.la mínima 
necessària per a la legalització, reforma i ampliació d'000 amb piscina existent (exp. 00/17) a les 
parcel.les 000 i 000 del polígon 0 (exp. 000/18)

2019/394 Sol·licitud d'una cuinera per a  la Residencia, per cobrir una baixa per IT
2019/393 Designació assistència i judici Sr. XXX
2019/392 Inadmetre a tràmit reclació per RPA exp. 000/2019 a instancia d'Asseguradora XXX, S.A.

2019/391 Concessió de llicència d'agrupació de finques a les parcel.les 000, 000 i 000 del polígon 0  (exp. 
000/18)

2019/390 Incoació exp. RPA 0000/19 a instància del Sr. XXX
2019/389 Contractació Orquestra XXX pel concert de 00.08.19 del 58è Festival de Pollença

2019/388 Sol·Licitud al SOIB d'un auxiliar administratiu per cobrir la baixa de la Sra.XXX, auxiliar adscrita a 
Serveis Socials

2019/387 Aprovació de projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ XXX, núm. 00 
(Exp. 00/18)

2019/386 Aprovació projecte d'execució de piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 000 del 
polígon 0 (Exp. 000/17)

2019/385 Autorització assistència curs J. Sr. XXX
2019/384 Autorització permís per a candidatura electoral a personal laboral de l'Ajuntament de Pollença

2019/383 Aprovació de projecte d'execució d'ampliació d'habitatge mitjançant addició de part de garatge de la 
planta baixa  situat al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/18)

2019/382 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de Reconstrucció establiment Hoteler al c/ 
XXX, núm. 0 (exp. 00/16)

2019/381 Nomenament Sra. XXX arquitecta, funcionària interina



2019/380 Resolució Alcaldía FRACCIONAMENT OVP GRUPO "XXX"
2019/379 Autorització assistència curs l al SR. XXX, policia
2019/378 Autorització curs J al SR. XXX, policia
2019/377 Resolució Alcaldía aixecament objeccio factures i hores
2019/376 Autorització curs B. al Sr. XXX, policia
2019/375 Decret assab canvi titular bar "XXX" ubicat al c/ XXX, 15, locals 0 i 0
2019/374 Decret assab canvi titular comerç de bijuteria, calçat i complements  "XXX" al c/ XXX, 0 canton. Plaça 

X, 0
2019/373 Decret assab canvi de titular de l'activitat de bar anomenada "XXX" ubicada al c/ XXX, 00, cantonada c/ 

XXX.
2019/372 Decret assab canvi de titular comerç de roba i complements XXX ubicat al c/ XXX, 0

2019/371 Decret assab canvi titular cafeteria XXX ubicada al c/ XXX, 00
2019/370 Decret assab canvi titular cafeteria Can XXX al c/ XXX, 00, local A canton. c/ XXX, 00

2019/369 Resolució Alcaldía convocatoria subvencio normalitz ling
2019/368 Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 7 de maig de 2019
2019/367 Resolució Alcaldía bestreta assistencia a Falset


