EXTRACTE SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA 2020

NÚM EXPEDIENT SAI
2020.001.INFORMÀTICA

any

NÚM. REGISTRE
TRÀMIT
NÚM. REGISTRE
PRESENCIAL
TRÀMIT EN LÍNIA
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

2020 --

NUM. REGISTRE
ELECTRÒNIC

202000000002233 --

número
registre
oficial
tràmit SAI
en línia

número
expedient
sistema
altres vies
de
d'entrada no
queixes
formals (indicar)

--

--

--

DATA
D'ENTRADA
AJUNTAMENT

EXTRACTE

ÀREA DE RESPOSTA
I COMPETENT PER
RESOLDRE

27/01/2020 Calvià/Palmanova

Conveni i dades fibra optica Calvià

INFORMÀTICA
SERVEIS
ECONÒMICS

MUNICIPI/
LOCALITAT

2020.002.SERVEIS
ECONÒMICS

2020 --

2020000000000371

--

--

--

--

07/01/2020 Calvià

informació relativa les subvencions lliurades a les diferents
entitats (associacions de veïns, culturals, musicals, etc.) del
municipi de Calvià durant l'any 2019

2020.003.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (IDEM
ANTERIOR)

2020 --

2020000000000371

--

--

--

--

07/01/2020 Calvià

informació relativa les subvencions lliurades a les diferents
entitats (associacions de veïns, culturals, musicals, etc.) del
municipi de Calvià durant l'any 2019

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2020.004.URBANISME

2020 --

202000000002996 --

--

--

--

04/02/2020 Madrid/Cala Vinyes

Informació relativa al projecte d''obre de substitució barana
edifici Imperial Garden C. Nereides, 8

URBANISME
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2020.005.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2020 --

202000000000267 --

--

--

--

07/01/2020 Santa Ponça

Informació sobre la intenció de l'equip de govern de dotar a
Costa de la Calma amb un local municipal per a activitats
cíviques i socials

2020.006.ICE

2020 --

20011834206 --

--

--

--

05/02/2020 Calvià/Palmanova

Subvencions entitats esportives registrades a l'Ajuntament

ICE

02/07/2020 Santa Ponça

Información proyecto enlace de Paseo Calvià a la
urbanización de El Toro

VIES I OBRES

03/07/2020 Calvià

Copia de las actas plenarias del Ajuntament entre los meses
de junio de 1995 a junio de 1999.

SECRETARIA

11/08/2020 Paguera

Informació pública relativa a aparcament públic a l'aire lliure
vinculat a la UA/PG-09

URBANISME

19/06/2020 Calvià/Palmanova

saber quants de bars o comerços poden vendre alcohol a tot
el municipi, quin horari de tancament tenen i a quin carrer
estan ubicats

ACTIVITATS

10/11/2020 Calvià

Informació per poder realitzar el cens dels edificis públics
(centres educatius) gestionats per l'ajuntament

IMEB

CALVIA2000

2020.007.VIES I OBRES
2020.008a.SECRETARIA
2020.008b.URBANISME

2020.009.ACTIVITATS

2020.010.IMEB

2020

202000000013226 --

2020 2020_454629371

--

2020 --

202000000018152 --

2020 -2020 --

202000000011839 ---

--

----

---

----

---

----

-Correu electrònic

2020.011.CALVIA2000

2020 --

200120045646 --

--

--

26/11/2020 Calvià

Informació sobre dades relacionada amb la recollida de
residus, conveni amb Ecoembres, campañes de
sensibilització i preveció.

2020.012.ARXIU

2020 --

202000000030733 --

--

--

--

10/12/2020 Calvià

Informació relativa als plànols urbanístics a partir dels anys 30 ARXIU

2020.013.INTERVENCIÓ

2020 --

202000000031980 --

--

--

--

23/12/2020 Calvià

Informació sobre el Pla Anual de Control Financer de
l'Ajuntament, exercici 2019 o 2018, lo l'adaptació de 2020

INTERVENCIÓ

07/01/2020 Calvia

Informació detallada de l'estado del proyecto Smart i creació
de l'Observatori turístic

TURISME

07/01/2020 Calvia

Informació del número de traballadors interins i laborals
temporals i de les diferents empresses municipals i ens
autònoms,

RRHH

09/01/2020 Capdellà

Informació de l'estat del punt 1.8 del document d'acords amb
el PSOE, compromís de iniciar les gestions de la compra de
l'edifici Ca Ses Monges.

BATLIA

30/07/2021 Galatzó

Informació de l'estat del punt 1.5 del document d'acords amb
el PSOE, compromís d'execicó del projecte de reforma i
adaptació de la finca Galatzó, centre de benvinguda i
dinamització de Ca l’amo en Biel.

BATLIA

10/12/2020 Calvia

Informació sobre les obres de millora i adequació de la
mobilitat del terme municipal de calvia

VIES I OBRES

2020.014.TURISME

2020.015.RRHH

2020.016. BATLIA

2020.017. BATLIA
2020.019.VIES I OBRES

2020 --

2020 --

2020 --

2020 -2020 --

--

202000000000372

202000000000273

202000000000547

202100000021453
202000000030675

190118387190 --

190118387150 --

2001238504 --

2001238051 -200120884506 --

--

--

--

---

--

--

--

---
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2020.020.IGUALTAT

2020 --

202000000030678

200120884594 --

--

--

10/12/2020 Calvia

Còpia íntegra de l'estudi 69/19 "Servei d'elaboració d'un
estudi sobre els coneixements i percepció sobre l'educació
afectiva i sexual i de prevenció de les violències masclistes en
el municipi de Calvià."
IGUALTAT

2020.021.HABITATGE

2020 --

202000000021966

200115500535 --

--

--

23/09/2020 Calvià

Informació sobre els habitatges titularitat d'aquest ajuntament.
La ubicació i superfície del sòl propietat municipal amb
qualificació urbanística per a la construcció d'habitatges
HABITATGE

