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EXTRACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 1/09/2015 
 

-   S'acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior, de dia 25 d'agost de 2015. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, el vistiplau de les resolucions dictades per la batlia des de la darrera 

sessió ordinària de la Junta de Govern Local: decrets núm. 495/2015 a núm. 505/2015, dels dies  21, 

25 i 27 d'agost, i 1 de setembre de 2015. 

 

- S'acorda, per unanimitat, informar favorablement les modificacions introduïdes en el transcurs de les 

obres de reforma de  l'habitatge situat al Camí d'es Far, 30, presentades pel senyor Fèlix Stahl, Exp. 

445/2011-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència al projecte de legalització, per al garatge situat al polígon 

5, parcel·la 158,  sol·licitada pel senyor Jonathan Roreveare Perks, exp.301/2014-AOU. 

 

- S'acorda, per unanimitat, concedir llicència al projecte de legalització d'habitatge situat al carrer 

Deià, 83, de la urbanització Béns d'Avall, presentat per la senyora Francisca Julià Gamundí, 

exp.473/2014-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, denegar la llicència sol·licitada pel senyor José Alzina Jover per a 

legalitzar la vivenda  unifamiliar situada al polígon 3, parcel·la 471. Exp. 474/14-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, informar favorablement ell projecte d'execució per a la construcció de 

safareig per a reg a la finca anomenada “S'Hort de la Villalonga”, situada al polígon 4, parcel·la 435, 

per part del senyor Jaume Orell, exp. 19/2015-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència a la senyora Francisca Frontera Enseñat, representada 

pel senyor Joan Bonet Cifre,  per al projecte  de consolidació de forjat del local situat a l'edifici del 

carrer de Sa Lluna, 7. Exp. 173/2015-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència al projecte presentat per la senyora Anke Blasco, per a 

la reforma i canvi de coberta de  la vivenda  situada al polígon 4, parcel·la 2148 (projecte bàsic i 

d'execució) Exp. 183/2015-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència per al projecte (bàsic i d'execució) de piscina al carrer 

Poetessa Fca. Alcover 37, presentat per la senyora Sophie-Claire Becher, exp. 242/2015-AOU, 

substituït per exp. núm. 363/2015-AOU. 

 

 

-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència per al projecte de legalització d'habitatge situat al carrer 

Rullán, 23 -polígon 4, parcel·la 1360-, presentat per la senyora Maria Blanca Catharina Seilern Und 

Aspang, exp. 259/2015-AOU. 
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-  S'acorda, per unanimitat, concedir llicència per al projecte d'addició de forjat, per anivellar planta 

primera, de l'habitatge unifamiliar situat al carrer d'Empúries 4, presentat per la senyora Maria del 

Mar Cuerda Quintana, exp. 334/2015-AOU. 

 

-  S'acorda, per unanimitat, aprovar l'expedient de contractació 118/2015 del servei de retirada, 

transport i eliminació de vehicles abandonats i el seu tractament com a residus, per procediment obert 

i amb diversos criteris d'adjudicació. 


