
Codi Títol

2018/165 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge plurifamiliar a c/ X, núm. 00 6è 
(exp. 000/17)

2018/164 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 
construcción de piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/17)

2018/163 Concessió de projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïlat i construcción de 
piscina a XX , núm. 00 (exp. 000/17)

2018/162 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i construcción de piscina a c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/17)

2018/161 Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma de piscina existent a XXX, (exp. 000/13)
2018/160 Decret de Batllia aprovació convocatòria subv norm linguística
2018/159 noces entre el Sr. XXX i la Sra. XXX
2018/158 Llicència de segregació per agrupació i nova reordenació de les parcel.les XX i XX del polígon 0 

(exp. 000/17)
2018/157 Decret de Batllia aixecament objecció asisa
2018/156 Decret canvi titular cafeteteria amb amenització musical ubicada al carrer XX, 3
2018/155 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma de façana i canvi d'ús de local 

entre mitgeres al c/ XXX, núm. XX, bxs (exp. 000/11)
2018/154 Concessió llicència projecte bàsic d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ XX, núm. 0 

(exp. 000/17)
2018/153 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al c/ XX núm. 00 (exp. 0000/16)
2018/152 Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i 

piscina a la Urb. XX, núm. 0 (exp. 000/16)
2018/151 Decret deixant sense efecte Decret 1.011/2017 i incoació nou Decret RPA-0000.
2018/150 Decret de Batllia pagament a justificar convencion policias tutores
2018/149 Decret d'Alcaldia deixant sense efecte Decret núm. 1013/2017 i emetent nou Decret incoació Exp. 

RPA- 0000/2017.
2018/148 Decret deixant sense efecte el 1012/2017 i nou Decret incoant Exp. RPA-0000/2017.
2018/147 Decret de Batllia pagament a justificar fira berlin 2018
2018/146 CM PLA DESENVOLUPAMENT TURISTIC
2018/145 Decret assab canvi de titular de restaurant XX ubicat al c/ XXX, 0 (Exp. 00/2017 i 0000/98)
2018/144 Decret assab canvi de titular activitat secundària de restaurant al c/ XXX, 00 (Exp. 00/2017 i 

0000/03)
2018/143 Decret assab canvi titular oficina (immobiliària) al c/ XX, 00 (Exp. 00/2017 i 0000/96)
2018/142 Autorització assistència a curs Sr. XXX, auxiliar Administració General, funcionari de carrera
2018/141 Decret nomenaments Lletrats i Procurador al RCA substanciat sota el P.O. 000/2017.
2018/140 Decret nomenaments Secretari i Instructor Exp. 000/2018 proosta nomenament Fill Il·lustre Sr. 

Guillem Bestard Cànaves.
2018/139 Revocació de la resolución de batlia de data 31.05.2016 de denegació de projecte de legalització 

a la parcel.la XX del polígon X (exp. 000/15)
2018/138 Modificació horària de la reducció de jornada de la Sra. XXX
2018/137 Ampliació termini per presentar documentació requerida per XXX
2018/136 Suspensió de les obres que s'estan duent a terme ja que no s'ajusten a la comunicación prèvia 

presentada sinó que son les obres reflexades a l'exp. 000/17 que encara no disposa de llicència 
(exp. 0000/17)

2018/135 Decret nomenaments Lletrat i Procurador al RCA substanciat sota el P.A. 000/2017 a instancia 
d'XXX, S.A.

2018/134 Decret de Batllia MC 5-2018
2018/133 Decret de Batllia aixexament objecció  factures i hores
2018/132 Decret  convocatòria Ple 22 febrer 2018 
2018/131 Decret de Batllia pagament justificar fira munich
2018/130 Decret convocatòria Junta de Govern Local de dia 20 de febrer de 2018
2018/129 Assabentament conjunt de comunicacions prèvies



2018/128 Concessió de llicència de primera ocupació de canvi de coberta d'habitatge al c/ XXX, núm. 00 
(exp. 000/16)

2018/127 Concessió de llicència de primera ocupació de rehabilitació d'habitatge al c/ XXX, núm. 0 (exp. 
00/15)

2018/126 Concessió de llicència de 1a utilització de reforma d'habitatge unifamiliar i construcción de piscina 
a la parcel.la 000 del polígon 0 (exp. 000/07)

2018/125 Nomenament Lletrats i Procurador al RCA substanciat sota P.O. 000/2017.
2018/124 Concessió de llicéncia de primera utilització de canvi de coberta en garatge al c/  XXX, núm. 00 

(exp. 000/16)
2018/123

Aprovació del projecte d'execució de reforma d'habitatge al passeig XX, núm. 00 (exp. 000/17)
2018/122 Incoació Exp. RPA-000/18 a instancia del Sr.XXX.
2018/121 Concessió de llicència de 1a ocupació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ XXX, núm. 0 

(exp. 00/16)
2018/120

Decret assab implantació i canvi de titular restaurant "XX" al c/ XX, 00 (Exps. 0000/12 i 00/2017)
2018/119 Aprovació del projecte d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar al c/ XX, núm. 00 (exp. 

000/17)
2018/118 Aprovació del projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i simultània 

agrupació de parcel.les. a la Av. XX, núm. 00A i 00 (exp. 000/16 i 000/16)
2018/117 Aprovació del projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i nova planta 

de piscina a la Urb. XX, núm. 00 (exp. 000/16)
2018/116 Aprovació del projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 

piscina al c/ XXX, núm. 00 (exp. 000/16)
2018/115 Aprovació del projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ XX, núm. 0 (exp. 

000/16)
2018/114 Decret de Batllia inici reintegrament subvencio banda musica
2018/113 Adjudicació lots serveis temporada platges 2018 (2019)
2018/112 Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'habitatge unifamiliar i demolició 

parcial a la parcel.la 0 del polígon 0 (exp. 000/15)
2018/111 Inf. art. 9 i 29 de la OM animals domèstics per part Sr. XXX amb DNI XX.
2018/110 Infraccions art. 9,22 i 29 de l' OM d'animals domèstics per part Sr. XXX
2018/109 Decret de Batllia mc 4-2018
2018/108 Concessió llicencia animals potencialment perillosos a la Sra. XXX
2018/107 Decret convocatòria Comissió Informativa Permanent General 16 febrer 2018 
2018/106 Contractació informadores turístiques fixes discontinues
2018/105 noces entre el Sr. XXX i la Sra. XXX
2018/104 Denegació si escau de la reducció de jornada sol·licitada pel Sr. XXX
2018/103 Aprovació del projecte d'execució d'ampliació de l'hotel XXX a la parcel.la 000 del polígon 0 (exp. 

000/15)
2018/102 noces entre el Sr. XXX i la Sra. XXX el 10.2.2018
2018/101 vehicles abandonats (motos aquàtiques i vehicles)
2018/100

Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de demolició de porxos i construcció de 
piscina en habitatge unifamiliar aïllat existent a la parcel.la 000 del polígon 0 (exp. 000/17)

2018/99 Assabentament conjunt de comunicacions prèvies
2018/98 Inf.art. 12 animals domèstics per part Sr. XXX amb DNI XXX
2018/97 Inf. art. 12 animals domèstics per par  Sra. XXX amb DNI XXX
2018/96 iNF. ART. 12 ANIMALS DOMS. PER PART Sra. XXX amb DNI XXX
2018/95 Infracció art. 12 animals domèstics per part Sr. XXX amb DNI XXX
2018/94 iNF. ART. 12 ANIMALS DOMESTICS PER PART SR. XXX amb DNI XXX
2018/93 Inf. art. 3.1 i art. 8.2 llei 50/99 que desenvolupa desenvolupada pel Reial Decret 000/2002 de 22 

de març: per part del Sr. XXX
2018/92 Inf. art. 12 animals domèstics per part Sr. XXX



2018/91 Nomenaments Lletrats i Procurador al RCA a les A.J. substanciat sota el P.O. XXX/2017 a 
instancia del Sr. XXX.

2018/90 Decret ordre d'execució per perill de despreniments de la cornisa de l'edifici i la llosa de la 
balconada al c/ XXX, núm. 00 (exp. 00/18)

2018/89 Concessió de llicència de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XXX del 
polígon  0(exp. 000/15)

2018/88 Assabentament conjunt de comunicacions prèvies
2018/87 Decrert autorització xurreria a la pça. XX en motiu de les festes de Carnaval i Pasqua 2018
2018/86 Decret de Batllia aixecament objecció
2018/85 Decret assab canvi de titular comerç d'aliments, begudes i tabacs ubicat al c/ XXX, 00 (Exp. 

000/2015 i 0000/03)
2018/84 Decret de Batllia pagament a justificar fira hamburg
2018/83 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA SALVAMENT I SOCORRISME A 

LES PLATGES DEL MUNICIPI 
2018/82 Autorització reducció jornada sense reducció de sou, policía Sr. XXX
2018/81 DEVOLUCIÓ AVAL ORGANITZACIÓ FESTIVAL DE POLLENÇA 
2018/80 Decret convocatòria Junta de Govern Local de dia 06 de febrer de 2018
2018/79 DEVOLUCIÓ AVAL ESTADES ESPORTIVES 2014 I 2015
2018/78 Mesures control població coloms
2018/77 Incoacio Exp. RPA-000/2018 a instancia del Sr. XXX.
2018/76 Incoació Exp RPA-000/2018 a instancia del Sr. XXX.
2018/75 Incoació Exp. RPA-000/2018 a instancia del Sr. XXX.


