
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. 
TERME MUNICIPAL. 
SÍMBOLS LOCALS

1Expedient de reclamació per desacords en els límits del terme municipal 1905/  /  1910/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.01.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Actes de sessions del Ple

1Llibre d'actes del ple 1842/01/01 1854/01/06

9910Llibres d'actes del Ple. Digitalitzades 1842/01/01 2011/06/01

1Actes del ple 1844/  /  1865/  /  

2Actes del ple 1866/  /  1883/  /  

2Llibre d'actes del ple 1902/06/11 1908/04/12

2Llibre d'actes del ple 1908/04/23 1911/10/30

2Llibre d'actes del ple 1911/11/27 1914/04/05

2Llibre d'actes del ple 1914/04/12 1916/02/06

2Llibre d'actes del ple 1916/02/13 1917/11/04

3Llibre d'actes del ple 1917/12/11 1920/02/22

3Llibre d'actes del ple 1920/02/27 1922/05/21

3Llibre d'actes del ple 1922/05/28 1923/10/01

3Llibre d'actes del ple 1923/10/07 1926/09/17

3Llibre d'actes del ple 1927/05/20 1932/02/06

3Llibre d'actes del ple 1932/02/13 1933/03/29

4Llibre d'actes del ple 1933/04/02 1936/05/08

4Llibre d'actes del ple 1939/02/04 1940/10/24

4Llibre d'actes del ple 1940/11/07 1945/05/15

4Llibre d'actes del ple 1945/06/04 1949/04/03

4Llibre d'actes del ple 1949/04/03 1953/04/05

4Llibre d'actes del ple 1953/04/19 1953/07/05

4Llibre d'actes del ple 1953/07/14 1956/03/05

4Llibre d'actes del ple 1956/03/20 1958/05/12

5Llibre d'actes del ple 1958/06/02 1960/06/13

5Llibre d'actes del ple 1960/07/04 1962/08/27

5Llibre d'actes del ple 1962/09/10 1964/12/05

5Llibre d'actes del ple 1965/01/02 1967/02/20

5Llibre d'actes del ple 1967/03/06 1969/04/28

5Llibre d'actes del ple 1969/05/12 1972/04/04
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5Llibre d'actes del ple 1972/04/10 1974/03/25

6Llibre d'actes del ple 1974/04/29 1976/03/15

6Llibre d'actes del ple 1976/03/21 1978/10/03

6Llibre d'actes del ple 1978/10/04 1980/05/02

6Llibre d'actes del ple 1980/05/02 1981/12/04

6Llibre d'actes del ple 1982/01/15 1985/05/30

6Llibre d'actes del ple 1985/06/03 1987/12/23

7Llibre d'actes del ple 1988/01/29 1990/05/09

7Llibre d'actes del ple 1990/06/27 1991/09/20

7Llibre d'actes del ple 1991/09/27 1993/01/15

737Llibre d'actes del ple 1993/01/02 1997/01/10

738Llibre d'actes del ple 1997/01/10 2001/01/19

738Llibre d'actes del ple 2001/01/19 2003/05/20

872Llibres d'actes de ple 2003/  /  2006/  /  

1120Llibre d'Actes de Ple 2006/  /  2007/  /  

1120Llibre d'Actes de Ple 2007/  /  2009/  /  

1143Llibres d'actes del Ple 2009/  /  2011/  /  

1381Llibre d'actes del Ple 2011/  /  2013/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.01.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Expedients de sessions del Ple

3Esborranys d'actes del ple 1932/  /  1933/  /  

7Expedients de sessions del Ple 1986/  /  1987/  /  

8Expedients de sessions del Ple 1988/  /  1993/  /  

1109Gravacions del ple de l'ajuntament i del patronat de la Casa Museu Verdaguer 1988/03/18 1996/09/06

8Expedients de sessions del Ple 1990/  /  1990/  /  

8Expedients de sessions del Ple 1990/  /  1990/  /  

9Expedients de sessions del Ple 1991/  /  1991/  /  

10Expedients de sessions del Ple 1992/  /  1992/  /  

10Expedients de sessions del Ple 1993/01/  1993/03/  

11Expedients de sessions del Ple 1993/04/  1993/12/  

12Expedients de sessions del Ple 1994/  /  1994/  /  

575 Còpies llibre d'actes (esborranys)Llibre d'actes del ple 1994/  /  1998/  /  

577Expedients de sessions del Ple 1995/  /  1996/  /  

578 Manca la documentació del ple de 26 de juny de 1997Expedients de sessions del Ple 1997/  /  1998/  /  

1110Gravacions del ple de l'ajuntament i del patronat de la Casa Museu Verdaguer 1997/  /  1999/  /  

616Expedients de sessions del Ple 1999/  /  1999/  /  

1377Justificants de tramesa dels esborranys d'actes de plens 1999/01/01 2015/12/31

616Expedients de sessions del Ple 2000/01/  2000/06/  

617Expedients de sessions del Ple 2000/07/  2000/11/  

617Expedients de sessions del Ple 2001/01/  2001/09/  

618Expedients de sessions del Ple 2001/10/  2001/12/  

618Expedients de sessions del Ple 2002/  /  2002/  /  

696Expedients de sessions del Ple 2003/  /  2003/  /  

696Expedients de sessions del Ple 2004/02/  2004/05/  

697Expedients de sessions del Ple 2004/06/  2004/12/  

697Expedients de sessions del Ple 2005/02/  2005/05/  

698Expedients de sessions del Ple 2005/07/  2005/11/  

871Expedients de sessions del Ple 2006/  /  2006/  /  

927Expedients de sessions del Ple 2007/02/  2007/11/  
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928Expedients de sessions del Ple 2007/12/  2007/12/  

977Expedients de sessions del Ple 2008/01/  2008/10/  

978Expedients de sessions del Ple 2008/11/  2008/12/  

1062Expedients de sessions del Ple 2009/01/01 2009/12/31

1119Expedients de sessions del Ple 2010/01/01 2010/12/31

1161Expedients de sessions del Ple 2011/01/01 2011/12/31

1216Expedients de sessions del Ple 2012/01/01 2012/12/31

1252Expedients de sessions del Ple 2013/01/01 2013/12/31

1296Expedients de sessions del Ple 2014/01/01 2014/12/31

1358Expedients de sessions del Ple 2015/01/01 2015/12/31

1408Expedients de sessions del Ple 2016/01/01 2016/12/31
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.01.03
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Ordenances i reglaments

13Ordenances fiscals 1944/  /  1989/  /  

13Ordenances municipals 1967/  /  1975/  /  

953Expedient d'aprovació de l'ordenança de policia i bon govern 1988/  /  1989/  /  

693Expedients de modificació de les ordenances fiscals 1989/  /  2001/  /  

781Expedient per a fixar les tarifes del subministrament municipal d'aigua potable 1995/  /  1996/  /  

736Expedient de modificació de les ordenances fiscals. Exercici 1997 1996/  /  1997/  /  

735Expedient de modificació de les ordenances fiscals. Exercici 2002 2001/  /  2002/  /  

691 És una edició impressa de la Diputació de BarcelonaOrdenances fiscals 2001/  /  2003/  /  

735Expedient de modificació de les ordenances fiscals. Exercici 2003 2002/  /  2004/  /  

735Expedient de modificació de les ordenances fiscals. Exercici 2004 2003/  /  2004/  /  

736Expedient de modificació de les ordenances fiscals. Exercici 2005 2004/  /  2005/  /  

1004Creació i Reglamentació del Servei Llar d'Infants 2005/  /  2005/  /  

1005Ordenança Reguladora de la taxa de prestació Servei Llar d'Infants 2005/  /  2005/  /  

932Expedient de Modificació d'ordenances fiscals 2006/  /  2006/  /  

932Ordenances Fiscals 2006/  /  2006/  /  

932Expedient de Modificació d'ordenances fiscals 2007/  /  2007/  /  

932Ordenances Fiscals 2007/  /  2007/  /  

1137Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2008/01/01 2009/12/31

1137Ordenances Fiscals 2008/01/01 2009/12/31

1138Ordenances Fiscals 2010/01/01 2011/  /  

1138Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2010/01/01 2011/  /  

1268Ordenances Fiscals 2012/01/01 2013/12/31

1268Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2012/01/01 2013/12/31

1412Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2014/01/01 2015/12/31

1412Ordenances fiscals 2014/01/01 2015/12/31

1412Modificació ordenances fiscals dels tributs municipals per a l'exercici 2016 14142015/10/26 2016/12/31

1413Ordenances fiscals 2016/01/01 2016/12/31

1379Modificació del Reglament de la Llar d'Infants de Folgueroles 882016/  /  2016/02/29

1384Aprovació Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica de Catalunya 26262016/  /  2016/09/12
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.01.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Constitució de l'Ajuntament

1Constitució ajuntament 1875/  /  1995/  /  

14Actes de presa de possessió 1931/  /  1987/  /  

14Actes de presa de possessió 1931/  /  1987/  /  

1084Expedient de constitució de l'Ajuntament 1970/11/24 1971/02/07

1141Expedients de constitució de l'Ajuntament 1995/06/09 2011/01/18

Codi 101.01.02.01.06
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Mocions

1384Adhesió al Pla Comarcal d'igualtat de gènere d'Osona (2016-2020) 27272016/  /  2016/09/12

1384Adhesió al Pla Comarcal per a la igualtat per raó d'orientació sexual i identitat 
de gènere d'Osona (2016-2020)

28282016/  /  2016/09/12

1384Adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l'energia i el clima 29292016/  /  2016/09/12

Codi 101.01.02.01.07
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Delegacions de serveis

1085Renovació de clavaris als comptes corrents bancaris 1957/  /  1957/  /  

1003Delegació de funcions a l'empresa d'Ignasi Subirachs 1962/  /  1962/  /  

Codi 101.01.02.02.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Govern/Comissió Municipal 
Permanent

Actes de sessions de la Comissió de 
Govern/Comissió Municipal 
Permanent

14Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1926/09/24 1929/12/29

13Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1929/12/06 1931/03/27

14Llibre d'actes de la Comissió de govern 111987/07/10 1989/06/29

14Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1989/06/29 1991/04/12

14Llibre d'actes de la Comissió de govern 221989/06/29 1991/04/12

14Llibre d'actes de la Comissió de govern 331991/04/19 1993/01/12

737Llibre d'actes de la comissió de govern 1993/01/02 1996/12/30

737Llibre d'actes de la comissió de govern 1997/01/07 1999/06/30
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.02.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Govern/Comissió Municipal 
Permanent

Expedients de sessions de la 
Comissió de Govern/Comissió 
Municipal Permanent

1003Acords municipals 1940/  /  1959/  /  

576 Còpies llibre d'actes (esborranys)Llibre d'actes de la Comissió de Govern 1994/  /  1999/  /  

Codi 101.01.02.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissions informatives i 
especials

13 Tom 1Llibre d'actes de Comissions informatives 1967/  /  1973/  /  

Codi 101.01.02.05.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Mancomunitats

954Expedient d'adhesió a la Mancomunitat de municipis de la Comarca d'Osona 1982/  /  1982/  /  

588Mancomunitat La Plana 1992/  /  2000/  /  

597 Tom 2Mancomunitat La Plana 1992/  /  2000/  /  

784Mancomunitat La Plana 311996/  /  2005/  /  

1074Expedient de modificació dels estatuts de la Mancompnutat la Plana 2007/  /  2008/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.02.05.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Consell Comarcal

746Expedient de portada d'aigua a Osona Sud 1991/  /  1995/  /  

745Criteris de repartiment del cost de portada d'aigua d'Osona Sud 1992/  /  1992/  /  

745 Hi ha tres estudis: un de 31/05/1994, un de 27/06/1994, i un 
d'11/07/1994 

Estudi tècnic i econòmic del projecte de portada d'aigua d'Osona Sud 1994/  /  1994/  /  

745Projecte de connexió de Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta a 
l'abastament comarcal d'Osona Sud

1995/  /  1995/  /  

747Expedient de portada d'aigua a Osona Sud. Connexió de ramals, pressupostos, 
etc.

1995/  /  2002/  /  

746Expedient de portada d'aigua a Osona Sud 1996/  /  1997/  /  

745Pressupostos de gestió i inversió i comptes de resultats de la portada d'aigua 
d'Osona Sud

1997/  /  2003/  /  

746Expedient de portada d'aigua a Osona Sud 1998/  /  2002/  /  

1084Agenda XXI 2000/  /  2000/  /  

745 HI ha dues còpies; una amb anotacions manuscrites Projecte d'aportació de cabals complementaris per a l'abastament comarcal 
d'Osona Sud

2001/  /  2001/  /  

Codi 101.01.02.05.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Consorcis

768Consorci Vall de Sau-Collsacabra. Memòria 2001 i Pla d'acció 2002 2002/  /  2002/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.03.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

15Autoritzacions i compareixences 1942/  /  1965/  /  

13Llibre especial de decrets i de resolucions d'Alcadia 1956/  /  1963/  /  

14Llibre de decrets i de resolucions de l'Alcaldia 1963/  /  1972/  /  

1084Sol·licitud de denegació d'obertura d'escorxador 1986/  /  1986/  /  

7Decrets i resolucions d'alcaldia 1991/  /  1993/  /  

870Decrets i resolucions d'Alcaldia 1998/  /  1999/  /  

651Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 1999/  /  2000/  /  

1162Resum de decrets i resolucions d'alcaldia 2000/12/28 2011/11/29

660Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 2001/  /  2001/  /  

1079Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2002/  /  2002/  /  

10934Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2002/  /  2004/  /  

1079Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2003/  /  2003/  /  

1080Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2004/  /  2004/  /  

718Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2005/  /  2005/  /  

870Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2006/  /  2006/  /  

928Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2007/  /  2007/  /  

929Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2007/  /  2007/  /  

1020Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2008/  /  2008/  /  

1061Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2009/01/01 2009/12/31

1124Llibre de decrets i resolucions d’Alcaldia 2010/01/01 2010/12/31

1162Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2011/01/01 2011/12/31

1295Resum de decrets i resolucions d'alcaldia 2011/11/30 2015/01/30

1215Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2012/01/01 2012/12/31

1251Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2013/01/01 2013/12/31

1295Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2014/01/01 2014/12/31

1359Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2015/01/01 2015/12/31

1409Llibre de decrets i resolucions d'alcaldia 2016/01/01 2016/12/31
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.03.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

15Bans i edictes 1870/  /  1995/  /  

1080Expedients d’exposició pública de les llistes de candidats a Jurats Populars 1995/  /  1998/  /  

1081Expedients d’exposició pública de les llistes de candidats a Jurats Populars 2004/  /  2004/  /  

1143Expedient de sol·licitud d'adhesió al Protocol General del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona

2007/12/  2008/07/31
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.01.03.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

843Acords i convenis amb propietaris relatius a la unitat d'actuació urbanística 
número 1 (UA1), El Pedró

991991/  /  1991/  /  

1335 IndefinitConveni per el manteniment de la Font del Desmai 111992/  /  1992/07/21

739Conveni amb la Junta d'Aigües per a la construcció de dipòsit d'aigua al bosc 
de la Sala

1993/  /  1993/  /  

1335Conveni d'autorització per construir una claveguera des del sector industrial La 
Fàbrica fins a desaiguar al torrent

111994/10/20 1994/10/20

940Conveni amb la Diputació de Barcelona per l'organització de l'arxiu municipal 1996/11/08 1996/11/08

1335 Pròrroga Automàtica per curs escolarConveni per a la prevenció en drogodependències en l'àmbit escolar 111996/09/02 1997/06/30

1335 No hi ha terminiConveni de cessió i entrega de trofeus del futbol i el bàsquet 111997/  /  1997/02/03

1338Conveni per a la millora del camí de Collsameda 111998/  /  1998/  /  

1338Conveni de pràctiques realitzades amb la Brigada de Jardineria per alumne de 
l'Escola de capacitació agrària

221999/01/11 1999/02/19

897Consell Comarcal d'Osona: Proposta conveni co·laboració per a la promoció, 
execució i manteniment obres abastament aigua ACA

2000/  /  2000/  /  

1336Conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme d'Osona 112000/06/28 2000/12/31

807Conveni per a la cessió d'ús de l'edifici del dispensari al Servei Català de la 
Salut

2001/  /  2001/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Signatures convenis 2a edició Festival Música 2001/  /  2001/  /  

1338Conveni de pràctiques amb alumna del Centre de Formació Professional La 
Suïssa

222001/11/19 2001/12/21

1338Conveni de col·laboració Osona Cultura i Natura 332001/  /  2002/  /  

780Convenis amb entitats per a la celebració de l'any Verdaguer 2002/  /  2002/  /  

789Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l'habilitació de la segona planta 
de la casa consistorial (Can Dachs)

2002/  /  2002/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Conveni Consorci Turisme i ajuntament 2002/  /  2002/  /  

1336Conveni de col·laboració econòmica amb el Patronat de la Casa Museu-
Verdaguer

222002/05/07 2006/  /  

1335 No diu terminiConveni per a la venda de publicacions verdaguerianes editades per 
l'Associació "Amics de Verdaguer"

112003/  /  2003/03/15

1335Conveni per a la donació del flabiol de Josep Verdaguer "Roviretes" per 
incorporar al fons de la Casa Museu Verdaguer

222003/  /  2003/05/16
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
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1338Conveni per pas de claveguera al carrer Puigjaner 332003/  /  2003/11/05

1371Expedient del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la gestió de les 
nòmines del personal de l'Ajuntament

2003/  /  2004/  /  

874Expedient d'adhesió al programa "Anem al Teatre" de la Diputació de Barcelona 2004/  /  2004/  /  

874Conveni tipus amb la Diputació de Barcelona pel servei de préstec de material 
esportiu

2004/  /  2004/  /  

940Conveni amb la Diputació de Barcelona per formar part del programa de 
manteniment d'arxius municipals

2004/11/30 2004/11/30

1335 IndefinitConveni per el manteniment de la Rotonda de la Carretera Vilanova de Sau 222004/  /  2004/03/25

1335 Pròrriga automàtica anualPacte d'autorització gratuïta al pas d'un circuit de BTT per la finca El Pou 552004/02/27 2005/02/27

1335Conveni per a la donació de la part de l'encreuament del camí que va de Puig-
sec Nou fins a la finca Massans, camí públic de Tavèrnoles

222005/  /  2005/06/07

1335 IndefinitConveni sobre l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL)

332005/  /  2005/06/22

1336Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia (ICAEN) per a la 
realització d'un diagnòstic energètic a les instal·lacions d'enllumenat públic en 
el marc del programa d'assessorament energètic

992005/  /  2005/11/09

1336Conveni d'adhesió al Pla d'Integració dels immigrants de la Comarca d'Osona 10102005/  /  2005/11/28

1335 Pròrroga automàtica anualConveni per a la delegació de les funcions de gestió i recaptació de 
determinats ingressos (Organisme de Gestió Tributària)

442005/09/01 2007/12/31

1336Conveni de cooperació per a la tramitació de sol·licituds d'adequació d'activitats 
ramaderes

882005/11/28 2007/11/28

1336 Durada fins el lliurament del pla d'accessibilitatConveni de col·laboració per a la realització d'un Pla Integral d'Accessibilitat 
municipal

772006/  /  2006/05/30

1336Conveni amb l'Àrea de Salut Pública i Consum per a la millora de la gestió dels 
riscos sanitaris relacionats amb els productes alimentaris

882006/01/01 2006/12/31

1336Conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família per a la 
construcció d'un centre de dia per a persones grans amb dependència

10102006/  /  2006/11/15

1338 No s'ha portat a termeConveni amb el departament de política territorial i obres públiques per a les 
obres d'urbanització de l'entorn del centre cultural

12122006/  /  2006/10/20

1338Conveni d'integració en el Consorci govern territorial de salut d'Osona 16162006/  /  2006/07/10

1336 Pròrroga automàtica anualConveni de cooperació amb el Consell Comarcal d'Osona en matèria 
d'assistència tècnica en l'àmbit de la tramitació d'expedients subjectes a 
l'autorització sanitària municipal d'establiments minoristes de carn

222006/02/02 2007/12/31

1336 Pròrroga uatomàtica anualConveni de col·laboració amb el Patronat Casa Museu Verdaguer per a la 
divulgació dels valors culturals de l'Espai Natural Guilleries-Savassona

552006/05/04 2007/05/04
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1338Conveni d'integració en el consorci per a la gestió de la televisió digital local 
pública canal múltiple de Vic

15152006/01/16 2010/03/15

1336 No posa data fiConveni d'esponsorització de la pedrera de la Font del Glaç 332007/  /  2007/01/29

1336 Vigent fins a la realització del seu projecteConveni de col·laboració amb l'Oficina de Patrimoni Cultural per a la realització 
de projectes de suport a les polítiques comunitàries relacionades amb la 
memòria històrica i el patrimoni cultural "El poder de la paraula"

442007/  /  2007/04/26

1336 No posa data fiAdhesió al conveni d'agrupació d'empreses 552007/  /  2007/02/21

1338Acord de subscripció a l'entitat Associació de familiars de malalts mentals 
d'Osona (AFMMO)

772007/10/05 2011/  /  

1032Conveni amb la Diputació de Barcelona per un projecte de dinamització i 
prevenció per a la gent gran

2008/07/24 2008/11/  

1336Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació 
i el finançament dels serveis de serveis socials, joventut i acollida i integració

552008/06/09 2011/06/  

1338 S'ha donat de baixa per Ple municipalPacte territorial de promoció econòmica i ocupació d'Osona sud-al Congost 
2008-2011

662008/02/04 2011/11/29

1176Expedient d'inscripció al registre de licitadors de la Diputació de Barcelona 
RELIW

2008/  /  2012/  /  

1338Conveni de col·laboració amb l'Oficina de Patrimoni Cultural per a la realització 
d'un mòdul multisensorial com element de representació accessible del fons de 
la Casa Museu Verdaguer

442009/10/  2010/03/31

1338 Finalitza el 30/06/2012Conveni d'adhesió al protocol de cooperació per a la redacció del pla 
d'assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d'Osona

332010/  /  2010/05/27

1338 IndefinitProtocol de col·laboració amb el Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, per a la posada en valor del recurs 
turístic de la vida de Jacint Verdaguer

552010/09/10 2010/09/10

1335Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Folgueroles i Sorea per fer una 
col·laboraració econòmica a la Festa Major 2015

442015/  /  2015/  /  

1378Adhesió al protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província 
de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el 
servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'esports de la Diputació de 
Barcelona

10102015/  /  2015/03/31

1369Adhesió a l'organització especial Osona Turisme del Consell Comarcal d'Osona 23232015/12/  2015/12/  

Codi 101.01.03.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

15Certificacions, informes i autoritzacions 1939/  /  1979/  /  
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Codi 101.01.03.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

20Instàncies 1826/  /  1926/  /  

21Instàncies 1927/  /  1954/  /  

1003Queixes i peticions 1940/  /  1954/  /  

898Documentació Pavelló Poliesportiu: Horaris i us del pavelló i del local de sobre 
els vestidors

1985/  /  2006/  /  

848Al·legacions i queixes al projecte de la 1a i 2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

111988/  /  1991/  /  

1041Sol·licituds de fotocòpies del POUM 2004/07/29 2004/09/24

Codi 101.01.04.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

15Estadístiques generals 1898/  /  1992/  /  

1085Estadístiques i oficis d'habitatge 1956/  /  1978/  /  

15Estadístiques de Serveis de les Corporacions locals 1961/  /  1964/  /  

16Estadístiques de Serveis de les Corporacions locals 1965/  /  1981/  /  

582PCAL. Cooperació i assistència local. Memòria 1988-1995 1995/  /  1995/  /  

Codi 101.01.04.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estudis i informes

17Assessoria jurídica. Afers amb l'agència Subirachs 1908/  /  1944/  /  

19Assessoria jurídica. Afers amb l'agència Subirachs 1945/  /  1973/  /  
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Codi 101.01.04.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

436Expedients de secretaria P 1931/  /  2002/  /  

425Expedients de secretaria F 1938/  /  2001/  /  

428Expedients de secretaria H - L 1939/  /  1999/  /  

416Expedients de secretaria A 1939/  /  2000/  /  

424Expedients de secretaria C - E 1939/  /  2000/  /  

439Expedients de secretaria R 1939/  /  2000/  /  

440Expedients de secretaria R 1939/  /  2000/  /  

441Expedients de Secretaria R - S 1939/  /  2000/  /  

421Expedients de secretaria C 1939/  /  2001/  /  

422Expedients de secretaria C 1939/  /  2001/  /  

423Expedients de secretaria C 1939/  /  2001/  /  

435Expedients de secretaria N - P 1939/  /  2001/  /  

448Expedients de Secretaria V 1939/  /  2001/  /  

430Expedients de secretaria M 1939/  /  2002/  /  

431Expedients de secretaria M 1939/  /  2002/  /  

434Expedients de secretaria M 1939/  /  2002/  /  

18Assessoria jurídica. Afers amb Fornell, Martori, Vives i Bayer Hermanos 1940/  /  1962/  /  

427Expedients de secretaria G-H 1940/  /  1999/  /  

429Expedients de secretaria LL - M 1940/  /  1999/  /  

447Expedients de Secretaria V 1940/  /  2001/  /  

442Expedients de Secretaria S 1943/  /  1999/  /  

443Expedients de Secretaria S 1943/  /  1999/  /  

417Expedients de secretaria B 1945/  /  2000/  /  

433Expedients de secretaria M 1948/  /  2002/  /  

432Expedients de secretaria M 1949/  /  2000/  /  

954Expedients de secretaria F-T 1951/  /  1974/  /  

437Expedients de secretaria P 1951/  /  1999/  /  

438Expedients de secretaria P 1951/  /  1999/  /  

444Expedients de Secretaria S-T 1951/  /  1999/  /  
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446Expedients de Secretaria T-V 1951/  /  2001/  /  

426Expedients de secretaria  F - G 1952/  /  1999/  /  

415Expedients de Secretaria V-Z 1955/  /  1998/  /  

418Expedients de secretaria B 1955/  /  2001/  /  

419Expedients de secretaria B 1955/  /  2001/  /  

420Expedients de secretaria C 1955/  /  2001/  /  

445Expedients de Secretaria T 1960/  /  1997/  /  

20Assessoria jurídica. Afers amb Fornell assessors 1963/  /  1985/  /  

1078Coto de caça 1974/  /  1975/  /  

Codi 101.01.04.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

15Informes i certificacions 1889/  /  1918/  /  

827Còpia d'escriptures i certificats de propietat de parcel·les afectades pel Pla 
Parcial "La Fàbrica"

1923/  /  1992/  /  

16Informes i certificacions 1940/  /  1969/  /  

954Certificats d'autorització paterna 1947/  /  1962/  /  

18Informes i certificacions 1970/  /  1993/  /  

842Certificacions d'obra de la unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El 
Pedró

771991/  /  1992/  /  

850Obres del projecte de la 1a i 2a fase del sanejament i millora de serveis de 
diversos carrers de Folgueroles. Final d'obra, certificacions línies elèctriques. 
Retorn fiança

1991/  /  1997/  /  

848Certificacions del projecte de la1a i 2a fase del sanejament i millora de serveis 
de diversos carrers de Folgueroles

331992/  /  1992/  /  

845Certificacions i pagament de les obres de la unitat d'actuació urbanística 
número 1 (UA1), El Pedró

1993/  /  1995/  /  

828Certificacions d'obres del Pla Parcial "La Fàbrica" 1994/  /  2000/  /  

817Certificats de liquidació de quotes de l'obra d'urbanització de la Unitat 
d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1998/  /  1998/  /  

817Certificats deretorn de prorrata de l'obra d'urbanització de la Unitat d'Actuació 
Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

2000/  /  2000/  /  
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Codi 101.01.04.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

1378Contracte de manteniment Fotocopiadora Mod. INFOTEC 5151Z 111999/11/23 2005/03/31

1378Contracte de renting Fotocopiadora Ricoh Aficio 2018D 112005/04/01 2010/04/01

1378Contracte de garantia-manteniment i assistència tècnica de la Fotocopiadora 
Ricoh Aficio MPC2050

112010/  /  2010/03/17

1378Contracte del servei de manteniment del maquinari i del programari informàtic 
de l'Ajuntament de Folgueroles

112011/  /  2011/09/19

1379Pròrroga servei de neteja de diverses dependències municipals 222012/  /  2012/04/07

1379Contracte servei neteja diverses dependències municipals 222013/04/06 2013/04/06
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Codi 101.01.04.06.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

242Contractació de les obres de la xarxa de clavegueram. 1a fase 1962/  /  1963/  /  

244Expedient de contractació del projecte d'obres d'enllumenat públic de diversos 
carrers del municipi

1965/  /  1965/  /  

243Contractació de les obres d'ampliació de la xarxa de clavegueram 1965/  /  1966/  /  

246Expedient de contractació del projecte de construcció de la pista poliesportiva 1965/  /  1966/  /  

1078Llibre registre de pliques 1965/  /  1972/  /  

240Contractació mitjançant subhasta del projecte d'obres de pavimentació i 
col·locació de voreres a la plaça a l'Avinguda del Generalisimo (Atlàntida)

1968/  /  1968/  /  

239Expedient de contractació de les obres de pavimentació dels carrers Nou, 
Major, de la Rambla, i la Ricardera

1968/  /  1969/  /  

953Llibre registre de pliques 1970/  /  1972/  /  

241Expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer José Antonio 
Bru de Sala i reforma d'un tram del carrer Sant Jordi

1972/  /  1972/  /  

242Expedient de contractació de les obres de prolongació del carrer de la Rambla i 
pavimentació de la zona de la Ricardera

1972/  /  1978/  /  

89Expedient de declaració d'urgència per concertar directament les obres 
d'adeqüació de la casa del mestre

1977/  /  1977/  /  

836Expedient de contractació de les obres de la xarxa de clavegueram 1985/  /  1986/  /  

770Expedient de contractació de les obres del projecte d'arranjament de la teulada 
del cementiri municipal

1986/  /  1989/  /  

1015Expedient de contractació de les obres del Projece d'execució per la reforma de 
l'edifici de l'Ajuntament. Llar d'Infants

1986/  /  1990/11/08

849Expedient de contractació del projecte de la 1a i  2a fase del sanejament i 
millora de serveis de diversos carrers de Folgueroles

211988/  /  1989/  /  

804Expedient de contractació del projecte de reforma interior i ampliació d'un local 
per destinar-lo a dispensari municipal

1988/  /  1991/  /  

769Expedient de contractació del l'obra dels vestidors annexes a la pista 
poliesportiva municipal

1989/  /  1994/  /  

744Expedient administratiu per a les obres d'adequació del camí de Folgueroles a 
Tavèrnoles

1990/  /  1990/  /  

739Expedient de contractació de les obres d'urbanització del carrer Montserrat. 
Pliques

1991/  /  1993/  /  

740Expedient de contractació de les obres d'urbanització del carrer Montserrat 1991/  /  1993/  /  
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851Expedient de contractació de  l'obra d'urbanització del passatge del Pedró de la 
Roca

1991/  /  1996/  /  

738Expedient de contractació de la construcció de dipòsit d'aigua al bosc de la Sala 1993/  /  1993/  /  

811Pliques per optar al concurs per a l'obra d'urbanització de la Unitat d'actuació 
urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. 1a fase

1993/  /  1993/  /  

750Expedient de contractació del projecte d'enllumenat públic d'entrada al poble 1993/  /  1996/  /  

810Expedient de confecció de les clàusules administratives que han de regir el 
concurs per a l'obra d'urbanització de la Unitat d'actuació urbanística número 2 
(UA2). Les Escoles

1993/  /  1996/  /  

1015Expedient de contractació de les obres de remodelació de la llar d'infants 1a i 
2a fase

1993/  /  1997/  /  

803Pliques per optar a la contractació del projecte de millora i ampliació de la xarxa 
de distribució d'aigua potable de Folgueroles fase A

1994/  /  1994/  /  

829Pliques per accedir al concurs de les obres del projecte d'urbanització del Pla 
Parcial del sector "La Fàbrica", 1a i 2a fase

1994/  /  1994/  /  

836Expedient de contractació del projecte d'execució i de les obres d'adequació de 
la piscina municipal

1994/  /  1996/  /  

814Certificacions d'obra de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 
1a fase

1994/  /  1997/  /  

801Expedient de contractació de l'obra Xarxa de distribució d'aigua potable de 
Folgueroles

1994/  /  1999/  /  

753Expedient de contractació del projecte de millora de serveis del carrer i de la 
plaça de la Ricardera, i carrer Bellmunt

1995/  /  1999/  /  

813Pliques per optar al concurs per a l'obra d'urbanització de la Unitat d'actuació 
urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  1997/  /  

815Clàusules administratives, certificacions d'obres i liquidació de l'obra 
d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  1998/  /  

817Certificacions de l'obra d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 
(UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  2000/  /  

806Expedient de contractaciós de les obres d'adequació de reforma-ampliació 
dispensari municipal

111997/  /  2001/  /  

763Expedient de contractació de les obres d'urbanització de la plaça Verdaguer 1997/  /  2004/  /  

752Pliques del concurs de contractació de les obres del projecte de millora de 
serveis del carrer de la Ricardera

1998/  /  1998/  /  

755Expedient de contractació del projecte de millora de serveis del carrer i de la 
plaça de la Ricardera, i carrer Bellmunt. Certificacions d'obres i endòs bancari

1998/  /  1999/  /  

1017Expedient de contractació per la reforma i ampliació d'un edifici municipal. Llar 
d'infants

1999/10/18 2001/12/20
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743 Inclou fotografies de les obres Expedient administratiu de contractació de les obres d'adequació de la coberta 
de la Casa-Museu Verdaguer

2000/  /  2001/  /  

807Expedient de contractació de les obres d'adequació de reforma-ampliació 
dispensari municipal. Memòria valorada, comptabilitat, obres fora de pressupost

222000/  /  2001/  /  

1012Expedient de contractació de les obres de remodelació del camp de futbol 2000/08/02 2004/12/21

1014Contractació de les obres de la rotonda de la carretera de Vilanova de Sau i 
connexió fins a la zona urbanitzada 1a fase

2000/02/22 2004/03/  

1009Expedient de contractació de les obres de consolidació d'edifici municipal, Cal 
llibre

2000/01/  2006/04/04

750Projecte de la Passera del Torrent. Expedient de contractació 2001/  /  2001/  /  

789Expedient de contractació de l'obra "Adequació de sales de la Casa consistorial 
(Can Dachs) 1a Fase"

2001/  /  2003/  /  

791Expedient de contractació de les obres de la depuradora (EDAR) i del col·lector 
d'aigües residuals

2001/  /  2003/  /  

1028Expedient de contractació del projecte d'urbanització de la UAU3 El Campet 2001/  /  2003/  /  

853 Inclou fotografies Expedient de contractació d'obres d'adequació del carrer Bru de Sala 2001/  /  2004/  /  

1025Pliques pel concurs públic de les obres Projecte d'urbanització de la UAU 3 El 
Campet

2002/02/25 2002/02/25

1090Expedient de contractació de l'obra d'urbanització dels carrers Esbart de Vic i 
Font de la Sala i de la Plaça Font del Glaç

2003/  /  2006/  /  

1178Expedient de contractació i pliques de les obres d'urbanització del Carrer 
Bellmunt

2003/  /  2009/  /  

1018Expedient de contractació de les obres d'ampliació de la llar d'infant el patufet 2004/08/02 2007/01/18

1012Expedient de contractació de la continuació de les obres de remodelació del 
camp de futbol

2004/08/02 2008/01/28

1031Contractació i Expedient administratiu i Memòria Fase 1 de l'ampliació del 
cementiri municipal

2005/05/  2006/06/30

1011Pliques de l'obra del centre cultural 2006/10/24 2006/10/24

935Expedient de contractació de l'acondicionament de l'equipament de la piscina 
municipal de Folgueroles

2006/12/  2007/10/03

1009Centre Cultural 1a i 2a fase. Expedient de Contractació 2006/09/21 2007/11/07

1385Pliques per a la contractació de l'obra de reforma i amplicació d'edifici polivalent 
per a activitats culturals , Centre Cultural, sobre núm. 2

2007/12/  2007/12/  

1385Pliques per a la contractació de l'obra de reforma i amplicació d'edifici polivalent 
per a activitats culturals , Centre Cultural, sobre núm. 1

2007/12/  2007/12/  

1385Pliques per a la contractació de l'obra de reforma i amplicació d'edifici polivalent 
per a activitats culturals , Centre Cultural, sobre núm. 2

2007/12/  2007/12/  
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1385Pliques per a la contractació de l'obra de reforma i amplicació d'edifici polivalent 
per a activitats culturals , Centre Cultural, sobre núm. 1

2007/12/  2007/12/  

1386Pla de Seguretat i Salut laboral de l'obra de reforma i ampliació d'edifici 
polivalent per a activitats culturals, Centre cultural

2007/10/  2007/10/  

1385Expedient de contractació de l'obra de reforma i ampliació d'edifici polivalent 
per a activitats culturals, Centre Cultural

2007/10/  2013/01/  

1385Expedient de modificació del projecte i del contracte de l'obra de reforma i 
millora d'edifici polivalent per a activitats culturals, Centre cultural

2008/09/  2008/10/  

1385Actes de reunions en relació a les obres de reforma i millora d'edifici polivalent 
per a activitats culturals, Centre Cultural

2008/02/  2008/12/  

1386Memòria valorada per a la realització d'escomeses i serveis complementaris de 
l'obra de reforma i ampliació d'edifici polivalent per a activitats culturals, Centre 
Cultural

2008/10/  2008/10/  

1086Expedient de contractació d'obres del projecte d'instal·lació de la gespa 
sintètica al camp de futbol

2008/  /  2009/01/  

1088Expedient de contractació del projecte bàsic i executiu d'ampliació de la llar 
d'infants El Patufet

2008/  /  2009/  /  

1091Expedient de contractació de l'obra d'urbanització de l'Avinguda Atlàntida 2008/  /  2009/  /  

1386Certificacions de l'obra de reforma i ampliació d'edifici polivalent per a activitats 
culturals, Centre Cultural

2008/02/  2009/03/  

1387Projecte i avantprojecte de legalització d'instal·lació de calefacció a edifici 
polivalent per activitats culturals, Centre Cultural

2008/  /  2009/  /  

1387Instal·lació d'aigua a edifici polivalent per activitats culturals (Centre Cultural) 2008/  /  2009/  /  

1387Instal·lació ascensor a edifici polivalent per activitats culturals (Centre Cultural) 2008/11/  2009/  /  

1093Expedient de contractació de les obres d'adequació de la casa consistorial de 
Folgueroles. Segona fase: reestructuració i agençament de les plantes primera 
i segona i ascensor

2008/12/  2010/01/  

1258Expedient de contractació de l'obra Centre de dia Rural 2008/  /  2010/  /  

1253Pliques per a la contractació de l'obra Centre de dia Rural, sobre núm 1 2009/  /  2009/  /  

1254Pliques per a la contractació de l'obra Centre de dia Rural, sobre núm 2 2009/  /  2009/  /  

1256Pla de Seguretat i Salut de l'obra Centre de dia Rural 2009/  /  2009/  /  

1255Certificacions de l'obra Centre de dia Rural 2009/08/31 2010/11/23

1140Pla de seguretat i salut laboral del projecte d'execució de l'obra de millora de 
les piscines municipals

2010/03/  2010/04/13

1179Expedient de contractació de les obres complementàries d'urbanització del 
carrer Bellmunt

2010/  /  2010/  /  
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1259Expedient de contractació de l'obra d'adequació i ampliació dels patis dels 
tallers terapèutics per a la gent gran i de la llar d'infants

2010/  /  2010/  /  

1140Expedient de contractació per l'obra de millora de les piscines municipals 2010/01/19 2011/06/30

1216Pla de seguretat i salut laboral de l'obra de reforma i millora de la pista 
poliesportiva

2011/  /  2011/  /  

1217Pliques per el procediment negociat sense publicitat per a la contractació de 
l'obra de reforma i millora de la pista poliesportiva

2011/03/  2011/03/  

1217Expedient de contractació de l'obra de reforma i millora de la pista poliesportiva 2011/  /  2011/  /  

1419Memòria valorada per les obres de reurbanització del carrer Bisbe Torres i 
Bages

2012/12/13 2012/12/13

1413Expedient de reparació i conservació del talús degradat a la zona nord est del 
camp de futbol

2012/10/15 2013/06/30

1314Pliques per el procediment negociat sense publicitat per la contractació de 
l'obra d'implentació d'una caldera de biomassa a l'Escola CEIP Mossèn Cinto

2013/04/  2013/04/  

1313Expedient de contractació per a l'implementació d'una caldera de biomassa a 
l'escola Mossèn Cinto

2013/03/  2014/02/  

1419Expedient de contractació de les obres de reurbanització del carrer Bisbe 
Torres i Bages

2014/08/26 2017/02/28

1335Contracte menor per l'adequació de vestidors al cos annex a la pista esportiva 552015/  /  2015/  /  

1338Contracte menor per treballs de demolició de paviment existent, excavació de 
rasa i construcció de dos pous del col·lector del carrer Guilleries i un altre per la 
localització del col·lector general del carrer de la Roca, fer pou de registre, 
col·locació de tub i reposició de paviment

772015/  /  2015/05/06

1338Contracte menor per la reparació de les instal·lacions malmeses per la 
inundació del centre de dia

882015/  /  2015/01/14

1338Contracte menor per la reparació de les instal·lacions malmeses per la 
reparació de les instal·lacions per la inundació del centre de dia

992015/  /  2015/01/14

1338Contracte menor per la reparació de les instal·lacions malmeses per la 
inundació del centre de dia

10102015/  /  2015/01/14

1369Contracte menor per les obres d'ampliació del Cementiri municipal 1a fase 13132015/  /  2015/10/26

1410Memòria valorada i contracte menor de les obres de millora i manteniment 
d'espais públics municipals, sistema viari (aparcament camp de futbol)

992016/05/  2016/  /  
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Codi 101.01.04.06.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de gestió de serveis 
públics

1036Proposició econòmica i referències tècniques per a la gestió indirecte del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable que presenta SOREA. Tom 2.1 a 2.2

2006/04/26 2006/04/26

1036Documentació administrativa per el concurs públic per a la gestió indirecte del 
servei d'abastament domiciliari d'aigua potable que presenta SOREA

2006/04/26 2006/04/26

1037Proposició econòmica i referències tècniques per a la gestió indirecte del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable que presenta SOREA. Tom 2.3 a 2.6

2006/04/26 2006/04/26

1038Proposició econòmica i referències tècniques per a la gestió indirecte del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable que presenta SOREA. Tom 2.7 a 2.11

2006/04/26 2006/04/26

1039Proposició econòmica i referències tècniques per a la gestió indirecte del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable que presenta SOREA. Tom 2.12 a 2.14

2006/04/26 2006/04/26
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Codi 101.01.04.06.03
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

20Contractació de gas, electricitat, pedra per safareig, etc 1874/  /  1988/  /  

954Contractació de gas butà (ajuntament i casa museu Verdaguer) 1978/  /  1994/  /  

952Servei d'informatització local 1988/  /  1995/  /  

1335Contracte de cessió d'una màquina de cafè denominada Lilybar 111995/04/20 2002/01/08

789Compra de mobiliari per a les oficines de Can Dachs 1997/  /  1997/  /  

1335Subscripció a Catalunya Cristiana 552001/05/17 2011/  /  

1335 No diu quan finalitzaContracte de cessió d'una màquina de cafè model Magic 112002/  /  2002/01/09

1335 Aixecar la reserva de domini a trànsit (passats 4 anys)Contracte de subministrament d'una màquina escombradora model MFH-2500 
en la modalitat d'arrendament financer amb opció de compra

442005/06/30 2009/06/30

1336 Pròrroga automàtica anualImplentació de la facturació plana a empreses 14142006/06/06 2006/12/31

1089Expedient de contractació del mobiliari i equipament d'edifici polivalent per 
activitats culturals

2008/  /  2009/  /  

1387Projecte d'instal·lació receptora de gas propà per edifici polivalent per activitats 
culturals, Centre cultural

2008/  /  2009/  /  

1387Projecte i avantprojecte de legalització de l'instal·lació elèctrica de baixa tensió 
d'un edifici polivalent per activitats culturals, Centre Cultural

2008/  /  2009/  /  

1338Contracte d'arrendament de piano samick SU118E amb opció de compra 222008/09/24 2010/09/24

1369Contracte menor per adequació d'un sistema de control de la instal·lació 
tèrmica al Centre de Dia rural

12122015/  /  2015/06/19

1379Contracte menor per a l'instal·lació d'un generador de gasolina i una bomba 
d'aigua al centre de dia de la població

112016/  /  2016/02/10

1379Contracte menor pels treballs de canviar el quadre de maniobra de l'enllumenat 
públic del carrer Puigmal

332016/  /  2016/02/22

1410Expedient de contractació per l'adquisició d'una centraleta telefònica per 
oficines municipals

10102016/10/24 2016/  /  
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Codi 101.01.04.06.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de serveis

1003Concessió del Servei de Pompes Fúnebres 1954/01/11 1954/01/11

953Contractes de serveis bancaris 1954/  /  1996/  /  

1085Serveis funeràris 1957/  /  1988/  /  

1335Contracte de prestació del servei de missatgeria 111991/07/09 1996/06/12

755ASEPEYO. Contractació d'Assegurances 1992/  /  1993/  /  

656Pòlisses d'assegurances 1994/  /  2002/  /  

651Pòlisses d'assegurances 1997/  /  1998/  /  

1336Contracte de manteniment de la caldera marca Saunier Duval (Llar d'Infants) 222000/10/30 2001/10/30

1335 Pròrroga AutomàticaContracte de manteniment d'instal·lacions i aparells de protecció contra 
incendis a tots els edificis municipals

222001/02/26 2002/02/26

1335 2 pròrrogues anuals, termini màx. 31/12/2005Contracte per el servei de neteja d'edificis municipals 222002/01/03 2002/12/31

1337 Prorroga anual fins a un màxim de 4 anysContracte de manteniment dels espais verds municipals 552002/  /  2002/06/19

755ASEPEYO. Contractació d'Assegurances i Pla de prevenció i riscos laborals 2002/  /  2005/  /  

1083Contractació servei de telefonia Jazztel 2003/  /  2007/  /  

1004Contractació del Servei Llar d'Infants 2005/  /  2005/  /  

1335Contracte de manteniment preventiu de l'instal·lació de calefacció i ACS i per la 
prevenció de la legionel·losi a l'escola CEIP Mossèn Cinto

552005/06/28 2006/06/28

1336Contracte de manteniment i assistència tècnica de l'instal·lació de la Llar 
d'Infants Municipal

662005/12/20 2006/12/20

1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 332006/01/01 2006/02/28

1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 442006/03/01 2006/04/30

1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 552006/05/01 2006/06/30

1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 662006/07/01 2006/12/31

1337Contracte de manteniment dels espais verds municipals 10102006/06/22 2006/09/30

1337Contracte de manteniment dels espais verds municipals 11112006/10/01 2006/12/31

1004Renovació Contracte del Servei Llar d'Infants 2006/  /  2007/  /  

1336Contracte de manteniment de l'aire condicionat/bomba calor del dispensari 
municipal

882006/01/25 2007/01/25

1336Contracte de manteniment de les calderes de calefacció de l'Ajuntament, 
Consultori, Camp de Futbol i Guarderia

992006/02/01 2007/02/01
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1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 112007/01/01 2007/06/30

1335Contracte menor del servei de neteja de diverses dependències municipals 222007/07/01 2007/12/31

1337Contracte de manteniment dels espais verds municipals 442007/01/02 2007/03/31

1337Contracte de manteniment dels espais verds municipals 552007/04/01 2007/06/30

1004Renovació Contracte del Servei Llar d'Infants 2007/  /  2008/  /  

1337Contracte de manteniment dels espais verds municipals 662007/07/01 2009/06/30

1338Contracte pel servei de dinars i servei educatiu i social de menjador per el casal 
d'estiu

442009/06/29 2009/07/31

1338Contracte pel servei de cuina als Tallers terapèutics 332009/09/01 2010/09/01

1335Contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització de Can Dachs 222010/  /  2010/04/20

1379Contracte per el servei de neteja de diverses dependències municipals 442010/  /  2010/04/06

1369Contracte per al manteniment de les diferents instal·lacions que hi ha als 
edificis municipals per a la seva climatització

222015/  /  2015/03/02

1369Contracte per als treballs de formació del personal del Pla d'Ocupació local pel 
correcte desenvolupament de les tasques assignades, per fomentar i incentivar 
la seva inserció laborals i per l'assoliment dels hàbits laborals que els permetin 
obtenir eines per a la reserca i el manteniment d'un lloc de treball

332015/03/02 2015/12/31

1338Contracte per als treballs de manteniment dels espais verds i desbrossar el 
Torrent de Folgueroles des del pont del constat del pavelló municipal fins al 
pont del costat de les piscines municipals

442015/04/20 2015/09/20

1338Contracte menor per al servei de socorrisme aquàtic, estiu 2015 11112015/  /  2015/05/29

1384Contractació del Servei de socorrisme aquàtic 662016/  /  2016/04/02
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Codi 101.01.04.06.05
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de consultoria i 
assistència tècnica

1338 Prorrogable per períodes de 4 mesos, fins a un màxim de 1 anyContracte d'assistència jurídica 112004/01/19 2004/05/19

1338Contracte menor d'assessorament jurídic general 772005/01/10 2005/12/31

1336Contracte d'assessorament tècnic per arquitectura i urbanisme 12122006/08/01 2006/12/31

1338Contracte menor d'assessorament jurídic general 13132006/01/02 2006/12/31

1010Contractació de la direcció facultativa i de seguiment del control de qualitat de 
l'obra de construcció del centre cultural municipal fases 1a i 2a

2006/11/08 2008/02/29

1336Contracte d'assessorament tècnic per arquitectura i urbanisme 772007/01/02 2007/12/31

1338Contracte menor d'assessorament jurídic general 882007/01/02 2007/08/31

1384Expedient de contractació de consultoria i assistència consistent en la redacció 
del projecte bàsic i executiu per la reforma i ampliació d'edifici polivalent per a 
activitats cultural, Centre Cultural

2007/07/  2008/12/  

1386Estudi Geotècnic d'un solar situat al Centre Cívic, del municipi de Folgueroles, 
Centre Cultural

2008/02/  2008/02/  

1336Contracte d'assessorament tècnic per arquitectura i urbanisme 112008/05/01 2008/12/31

1336Contracte d'assessorament tècnic per arquitectura i urbanisme 222009/01/01 2009/12/31

1336Contracte d'assessorament tècnic per arquitectura i urbanisme 332010/01/01 2010/12/31

1378Contracte de garantia-manteniment i assistència tècnica de la Fotocopiadora 
Ricoh Aficio MPC2050

112015/03/18 2015/03/18

Codi 101.01.04.06.06
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de naturalesa especial

20Subhasta del cobrament de taxes i arbitris 1913/  /  1918/  /  

1335Contracte d'arrendament del local del C/ Major, 50 111997/01/01 2000/07/31

1335 Pròrroga AutomàticaContracte de col·laboració amb el Club Super 3 per a l'accés gratuït dels socis 
del club, a les instal·lacions de la Ruta dels Ibers del Jaciment del Casol de 
Puigscastellet

112003/09/01 2004/09/01

905Expedient per a la contractació de l'arrendament financer d'una màquina 
escombradora

2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.01.04.07.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Arxiu Municipal

20Arxiu municipal. Inventari de documents existents a l'Ajuntament 1872/  /  1883/  /  

940Inventaris de l'Arxiu Municipal 1996/11/  1997/12/  

Codi 101.01.04.08.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Registre de parelles de fet

1250Expedient Registre de Parelles de Fet 2003/01/03 2013/07/22

Codi 101.01.05.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Informes i dictàmens

1179Expedient de reclamació patrimonial en relació a les obres d'adequació del 
Carrer Bellmunt

2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.01.05.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Causes

835Recurs de reposició de dos veins contra les contribucions especials per a les 
obres de la xarxa de clavegueram

1986/  /  1988/  /  

802Expedient contenciós administratiu 334/89-S per la contractació del projecte de 
reforma interior i ampliació d'un local per destinar-lo a dispensari municipal

1988/  /  1991/  /  

843Expedient de recurs de reposició dels acords de ple relatius a la unitat 
d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

991990/  /  1991/  /  

845Expedient contenciós administratiu núm. 656/93 per la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró

1992/  /  1995/  /  

741Desistiment per part de la Generalitat de Catalunya pel recurs contenciós 
administratiu presentat contra l'estudi de detall dels solars números 2 i 4 del 
carrer Puigjaner

1995/  /  1996/  /  

814Auto d'embargament a empresa adjudicatària de la UAU2. Les Escoles 1996/  /  1997/  /  

748Expedient contenciós administratiu 362/2001 i 415/2001, per irregularitats en 
les obres d'urbanització de la Ricardera id el a UA número 2. Les Escoles. 2a 
fase

2000/  /  2004/  /  

1072Expedient Contenciós-Administratiu núm. 483/2004-M 2004/  /  2004/  /  

1228Expedient Contenciós Administratiu núm. 636/04-A 2004/12/16 2010/01/07

1072Expedient Contenciós-Administratiu núm. 471/2005, telefonia 2005/  /  2005/  /  

1072Expedient Contenciós-Administratiu núm. 198/2005 Convivència Cívica 
Catalana

2005/  /  2005/  /  

1072Expedient Contenciós-Administratiu sol·licitud entrada en domicili núm. 
268/2005; suspensió d'obres a C/. Josep M. Casacuberta, 34

2005/  /  2005/  /  

1072Expedient Contenciós-Administratiu núm. 471/2005, telefonia 2005/  /  2005/  /  

1040Expedient de procediment contenciós administratiu número 97/08 contra el Pla 
d'ordenació Urbanística Municipal (POUM)

2007/07/25 2010/03/24

1040Expedient contenciós administratiu núm. 98/08 contra el POUM, interposat per 
un veí

2008/04/  2014/05/  

1259Expedient Contenciós Administratiu núm. 291/10-C 2010/  /  2010/  /  

1354Expedient Contenciós Administratiu de REDESA (Red Eléctrica de España SA) 
Ordenança núm. 27, taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica

2010/  /  2015/  /  

1228Expedient Contenciós Administratiu 51/12 F3 2012/03/01 2013/05/23

1312Expedient contenciós administratiu  núm. 392/2013-C 2013/11/  2015/02/  
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Codi 101.01.06.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Organització del personal

20Revisió de la plantilla 1953/  /  1953/  /  
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Codi 101.01.06.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Selecció i provisió de personal

1003Contractació d'aparellador municipal 1972/  /  1972/  /  

880Expedient Plaça auxiliar administrativa 1987/  /  1987/  /  

588Contractació de personal per a les piscines municipals 1992/  /  2000/  /  

880Expedient Plaça peó Brigada 1994/  /  1994/  /  

903Personal Laboral Brigada i neteja 1995/  /  2001/  /  

954Memòria per a la desagrupació de la secretaria compartida amb els 
ajuntaments de Folgueroles, Tavèrnoles i Sant Sadurní d'Osormort

1999/  /  1999/  /  

598Contractació de personal per a les piscines municipals 1999/  /  2000/  /  

945Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària - Personal Contractat 1999/  /  2001/  /  

900Documentació Piscines Municipals: contractació personal 1999/  /  2005/  /  

947Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària - Contractació i Nomines 2000/  /  2001/  /  

899Expedient de contratació de peó Brigada 2001/  /  2001/  /  

782Contractació de personal per a les piscines municipals 2001/  /  2002/  /  

880Reclassificació lloc de treball 2002/  /  2002/  /  

880Expedient Plaça auxiliar administrativa. Laboral 2003/  /  2003/  /  

783Contractació de personal per a les piscines municipals 2003/  /  2005/  /  

784Contractació de personal per a les piscines municipals 2006/  /  2006/  /  

1144Concurs plantilla personal, terapeuta ocupacional, administratives, brigada i 
neteja

2007/03/15 2007/06/12

1073Concurs Plantilla personal, terapeuta ocupacional, administratives, brigada i 
neteja

2007/  /  2008/  /  

1073Concurs Plantilla personal, brigada i conserge 2008/02/22 2008/10/20

1082Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2009/  /  2009/  /  

1118Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2010/  /  2010/  /  

1143Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2011/  /  2011/  /  

1208Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2012/  /  2012/  /  

1247Expedient de selecció i provisió per nomenament interí de la plaça de personal 
funcionari Arquitecte, 25 % jornada

2012/02/20 2012/07/17

1248Expedient de selecció i provisió per nomenament interí de la plaça de personal 
funcionari Arquitecte, 25 % jornada

2012/02/20 2012/07/17
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1249Expedient de selecció i provisió per nomenament interí de la plaça de personal 
funcionari Arquitecte, 25 % jornada

2012/02/20 2012/07/17

1250Expedient de selecció i provisió per nomenament interí de la plaça de personal 
funcionari Arquitecte, 25 % jornada

2012/02/20 2012/07/17

1238Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2013/  /  2013/  /  

1285Expedient de contractació del personal de la piscina municipal 2014/05/  2014/09/  

1413Comissió de serveis plaça secretària-interventora de l'Ajuntament de 
Folgueroles

2014/07/08 2015/03/05

1408Expedient de contractació de personal del Pla d'Ocupació de la Diputació de 
Barcelona

2015/01/01 2015/12/31

1349Convocatòria i bases pel consurs públic per a la contractació temporal de dos 
socorristes i tres encarregats de les piscines municipals

332015/  /  2015/05/06

1413Aprovació de les bases de mèrits específics que han de regir el concurs 
ordinari per a la provisió en propietat de lloc de Secretaria-Intervenció de 
l'Ajuntament de Folgueroles, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional

222016/01/25 2016/  /  

1410Contractació personal laboral: 2 peons i 1 auxiliar administrativa, dins el 
Programa Complementari de Foment de l'ocupació local i de suport a la 
integració social, de la Diputació de Barcelona

13132016/04/04 2016/  /  

1405Contractació personal laboral temporal: 3 encarregats piscines municipals, dins 
el Programa complemenari de Foment de l'ocupació i suport a la integració 
social de la Diputació de Barcelona

17172016/05/09 2016/12/31

Codi 101.01.06.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Règim disciplinari

754Llibre de visites de l'inspecció nacional de treball 1992/  /  1992/  /  

757Llibre de visites de l'inspecció nacional de treball 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.01.06.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

19Expedients personals 1932/  /  1974/  /  

Codi 101.01.06.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Situacions administratives

711Vacances i assumptes propis 2001/  /  2004/  /  
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Codi 101.01.06.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Formació

657Curs sobre fitxers automatitzats 1994/  /  1994/  /  

652Consorci Normalització Lingüística. I Jornada de normalització lingüística a 
l'administració local

1996/  /  1996/  /  

Codi 101.01.06.08.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Condicions de treball

1008Vacances i assumptes propis del personal 2005/  /  2008/  /  

1369Festes locals de Folgueroles per a l'any 2016 882015/  /  2015/06/18

1380Aprovació festes locals de Folgueroles per a l'any 2017 21212016/  /  2016/06/14

Codi 101.01.07.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

58Llibre registre d'entrada 1905/  /  1925/  /  

59Llibre registre d'entrada 1948/  /  1974/  /  

60Llibre registre d'entrada 1974/  /  1994/  /  

555Llibre registre d'entrada i de factures entrades 1994/  /  2000/  /  

556Llibre registre d'entrada 2001/  /  2002/  /  

556Llibre registre d'entrada 2003/  /  2005/  /  

912Llibre de registre d'entrada 2006/  /  2006/  /  

989Llibre Registre d'Entrada 2008/01/01 2008/12/31

1047Llibre registre d'entrada 2008/01/01 2008/12/31

1114Llibre de registre d'entrada 2009/01/01 2009/12/31

1148Llibre de registre d'entrada 2010/01/01 2011/12/31

1214Llibres registre d'entrada 2012/01/01 2012/12/31

1238Llibre registre d'entrada 2013/01/01 2013/12/31

1285Llibre registre d'entrada de documents 2014/01/01 2014/12/31

1354Llibres registre d'entrada de documents 2015/01/01 2015/12/31

1394Llibre registre d'entrada de documents 2016/01/01 2016/12/31
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Codi 101.01.07.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

61Llibre registre de sortida 1905/  /  1935/  /  

62Llibre registre de sortida 1935/  /  1968/  /  

63Llibre registre de sortida 1968/  /  1994/  /  

557Llibre registre de sortida 1994/  /  2004/  /  

558Llibre registre de sortida 2005/  /  2005/  /  

912Llibre de registre de sortida 2006/  /  2006/  /  

989Llibre Registre de Sortida 2008/01/01 2008/12/31

1047Llibre registre de sortida 2008/01/01 2008/12/31

1118Llibre Registre de sortida 2009/01/01 2009/12/31

1148Llibre de registre de sortida 2010/01/01 2011/12/31

1214Llibre registre de sortida 2012/01/01 2012/12/31

1238Llibre registre de sortida 2013/01/01 2013/12/31

1285Llibre registre de sortida de documents 2014/01/01 2014/12/31

1354Llibres registre de sortida de documents 2015/01/01 2015/12/31

1394Llibre registre de sortida de documents 2016/01/01 2016/12/31
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Codi 101.01.07.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència entrada

21Correspondència d'entrada 1841/  /  1870/  /  

22Correspondència d'entrada 1871/  /  1899/  /  

22 Falta correspondència del 1902 al 1924Correspondència d'entrada 1900/  /  1929/  /  

24Correspondència d'entrada 1932/  /  1933/  /  

23Correspondència d'entrada 1934/  /  1934/  /  

24Correspondència d'entrada 1934/  /  1937/  /  

25Correspondència d'entrada 1935/  /  1937/  /  

26Correspondència d'entrada 1938/  /  1942/  /  

2Correspondència d'entrada 1939/  /  1942/  /  

27Correspondència d'entrada 1942/  /  1944/  /  

28Correspondència d'entrada 1945/  /  1946/  /  

29Correspondència d'entrada 1947/  /  1948/  /  

30Correspondència d'entrada 1949/  /  1954/  /  

31Correspondència d'entrada 1955/  /  1957/  /  

954Correspondència del coto privat de caça de Folgueroles 1957/  /  1993/  /  

32Correspondència d'entrada 1958/  /  1960/  /  

302Correspondència de les escoles 1960/  /  1971/  /  

33Correspondència d'entrada 1961/  /  1962/  /  

949Correspondència relativa a la MUNPAL 1961/  /  1971/  /  

1084Correspondència sobre extinció d'incendis 1962/  /  1973/  /  

34Correspondència d'entrada 1963/  /  1965/  /  

1002Correspondència en relació els Serveis Socials 1965/  /  2000/  /  

35Correspondència d'entrada 1966/  /  1968/  /  

1107Correspondència esparsa 1968/  /  1984/  /  

36Correspondència d'entrada 1969/  /  1971/  /  

37Correspondència d'entrada 1972/  /  1973/  /  

38Correspondència d'entrada 1975/  /  1977/  /  

39Correspondència d'entrada 1977/  /  1979/  /  

40Correspondència d'entrada 1980/  /  1982/  /  

08/03/2017 Pàgina 36 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

354Correspondència de les escoles 1982/  /  1994/  /  

41Correspondència d'entrada 1983/  /  1985/  /  

42Correspondència d'entrada 1986/  /  1988/  /  

43Correspondència d'entrada 1989/  /  1989/  /  

44Correspondència d'entrada 1990/  /  1990/  /  

45Correspondència d'entrada 1991/  /  1991/  /  

46Correspondència d'entrada 20011992/  /  1992/  /  

46Correspondència d'entrada 10152011992/  /  1992/  /  

1003Correspondència en relació el Casol de Puigcastellet 1992/  /  1999/  /  

47Correspondència d'entrada 497131993/  /  1993/  /  

47Correspondència d'entrada 8845041993/  /  1993/  /  

48Correspondència d'entrada 1994/  /  1994/  /  

49Correspondència d'entrada 1995/  /  1995/  /  

313Corrrespondència d'entrada (gener-juny) 611996/  /  1996/  /  

315Correspondència d'entrada (juliol-desembre) 1271996/  /  1996/  /  

658Correspondència amb la Diputació de Barcelona 1996/  /  2000/  /  

993Correspondència d'entrada a l'Ajuntament del Consell Comarcal d'Osona 1996/  /  2000/  /  

497Correspondència d'entrada (gener-març) 311997/  /  1997/  /  

498Correspondència d'entrada (abril-juny) 641997/  /  1997/  /  

499Correspondència d'entrada (juny-juliol) 761997/  /  1997/  /  

500Correspondència d'entrada (agost-setembre) 981997/  /  1997/  /  

501Correspondència d'entrada (octubre-novembre) 12101997/  /  1997/  /  

502Correspondència d'entrada (desembre) 12121997/  /  1997/  /  

504Correspondència d'entrada (gener-febrer) 211998/  /  1998/  /  

505Correspondència d'entrada (març-abril) 431998/  /  1998/  /  

506Correspondència d'entrada (maig) 551998/  /  1998/  /  

507Correspondència d'entrada (juny-juliol) 761998/  /  1998/  /  

508Correspondència d'entrada (agost-setembre) 981998/  /  1998/  /  

509Correspondència d'entrada (octubre-novembre) 11101998/  /  1998/  /  

510Correspondència d'entrada (desembre-desembre) 12121998/  /  1998/  /  

511Correspondència d'entrada (gener) 111999/  /  1999/  /  

512Correspondència d'entrada (febrer) 221999/  /  1999/  /  
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513Correspondència d'entrada (març-abril) 431999/  /  1999/  /  

514Correspondència d'entrada (maig-juliol) 751999/  /  1999/  /  

515Correspondència d'entrada (agost-octubre) 1081999/  /  1999/  /  

516Correspondència d'entrada (novembre-desembre) 12111999/  /  1999/  /  

518Correspondència d'entrada (gener-març) 312000/  /  2000/  /  

519Correspondència d'entrada (abril-juliol) 742000/  /  2000/  /  

520Correspondència d'entrada (agost-octubre) 1082000/  /  2000/  /  

521Correspondència d'entrada (novembre-desembre) 1082000/  /  2000/  /  

524Correspondència d'entrada (gener) 112001/  /  2001/  /  

525Correspondència d'entrada (febrer-abril) 422001/  /  2001/  /  

526Correspondència d'entrada (maig-juliol) 752001/  /  2001/  /  

527Correspondència d'entrada (agost-novembre) 1182001/  /  2001/  /  

528Correspondència d'entrada (desembre) 12122001/  /  2001/  /  

531Correspondència d'entrada (gener-abril) 412002/  /  2002/  /  

532Correspondència d'entrada (maig-agost) 852002/  /  2002/  /  

533Correspondència d'entrada (setembre-novembre) 1292002/  /  2002/  /  

534Correspondència d'entrada (desembre) 12122002/  /  2002/  /  

537Correspondència d'entrada (gener-febrer) 212003/  /  2003/  /  

538Correspondència d'entrada (març-juny) 622003/  /  2003/  /  

539Correspondència d'entrada (juliol-novembre) 1172003/  /  2003/  /  

540Correspondència d'entrada (desembre) 12122003/  /  2003/  /  

1045Correspondència d'entrada 2003/05/01 2009/07/31

543Correspondència d'entrada (gener-març) 312004/  /  2004/  /  

544Correspondència d'entrada (abril-juliol) 742004/  /  2004/  /  

545Correspondència d'entrada (agost-novembre) 1182004/  /  2004/  /  

546Correspondència d'entrada (desembre) 12122004/  /  2004/  /  

548Correspondència d'entrada (gener-febrer) 212005/  /  2005/  /  

549Correspondència d'entrada (març-maig) 532005/  /  2005/  /  

550Correspondència d'entrada (juny-agost) 1082005/  /  2005/  /  

551Correspondència d'entrada (setembre-desembre) 12112005/  /  2005/  /  

861Correspondència d'entrada (gener) 112006/  /  2006/  /  

862Correspondència d'entrada (febrer-abril) 422006/  /  2006/  /  
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863Correspondència d'entrada (maig-juny) 652006/  /  2006/  /  

864Correspondència d'entrada (juliol-setembre) 972006/  /  2006/  /  

865Correspondència d'entrada (octubre-novembre) 11102006/  /  2006/  /  

866Correspondència d'entrada (desembre) 12122006/  /  2006/  /  

907Correspondència d'entrada (Gener-Febrer) 212007/  /  2007/  /  

908Correspondència d'entrada (març-Abril) 432007/  /  2007/  /  

909Correspondència d'entrada (maig-juny) 652007/  /  2007/  /  

910Correspondència d'entrada (juliol-setembre) 972007/  /  2007/  /  

911Correspondència d'entrada (octubre-novembre) 11102007/  /  2007/  /  

912Correspondència d'entrada (desembre) 12122007/  /  2007/  /  

980Correspondència d'Entrada 112008/01/01 2008/01/31

981Correspondència d'Entrada 422008/02/  2008/04/  

982Correspondència d'Entrada 652008/05/  2008/06/  

983Correspondència d'Entrada 972008/07/01 2008/09/30

984Correspondència d'Entrada 11102008/10/01 2008/11/31

985Correspondència d'Entrada 12122008/12/01 2008/12/31

1044Correspondència d'entrada 2009/03/01 2009/04/30

1046Correspondència d'entrada 2009/08/01 2009/10/31

1047Correspondència d'entrada 2009/11/01 2009/12/31

1043Correspondència d'entrada 212009/01/01 2009/02/28

1111Correspondència d'entrada 2010/01/01 2010/03/31

1112Correspondència d'entrada 2010/04/01 2010/06/30

1113Correspondència d'entrada 2010/07/01 2010/09/30

1114Correspondència d'entrada 2010/10/01 2010/12/31

1145Correspondència d'entrada 2011/01/01 2011/03/31

1146Correspondència d'entrada 2011/04/01 2011/06/30

1147Correspondència d'entrada 2011/07/01 2011/10/31

1148Correspondència d'entrada 2011/11/01 2011/12/31

1209Correspondència d'entrada 2012/01/01 2012/04/30

1210Correspondència d'entrada 2012/05/01 2012/08/31

1211Correspondència d'entrada 2012/09/01 2012/12/31

1239Correspondència d'entrada 2013/01/01 2013/03/31
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1240Correspondència d'entrada 2013/04/01 2013/06/30

1241Correspondència d'entrada 2013/07/01 2013/10/31

1242Correspondència d'entrada 2013/11/01 2013/12/31

1280Correspondència d'entrada 2014/01/01 2014/04/30

1281Correspondència d'entrada 2014/05/01 2014/08/31

1282Correspondència d'entrada 2014/09/01 2014/12/31

1350Correspondència d'entrada 2015/01/01 2015/03/31

1351Correspondència d'entrada 2015/04/01 2015/06/30

1352Correspondència d'entrada 2015/06/30 2015/08/31

1353Correspondència d'entrada 2015/09/01 2015/11/30

1354Correspondència d'entrada 2015/12/01 2015/12/31

1388Correspondència d'entrada 2016/01/01 2016/03/31

1389Correspondència d'entrada 2016/04/01 2016/05/31

1390Correspondència d'entrada 2016/06/01 2016/08/31

1391Correspondència d'entrada 2016/09/01 2016/11/30

1392Correspondència d'entrada 2016/12/01 2016/12/31
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Codi 101.01.07.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència sortida

50Correspondència de sortida 1941/  /  1956/  /  

51Correspondència de sortida 1957/  /  1960/  /  

302Correspondència de les escoles 1960/  /  1971/  /  

52Correspondència de sortida 1961/  /  1964/  /  

949Correspondència relativa a la MUNPAL 1961/  /  1971/  /  

53Correspondència de sortida 1965/  /  1968/  /  

1107Correspondència esparsa 1968/  /  1984/  /  

54Correspondència de sortida 1969/  /  1972/  /  

55Correspondència de sortida 1973/  /  1984/  /  

56Correspondència de sortida 1980/  /  1989/  /  

354Correspondència de les escoles 1982/  /  1994/  /  

57Correspondència de sortida 1990/  /  1991/  /  

843Expedient de notificació de la proposta alternativa a la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró

10101991/  /  1991/  /  

843Expedient de notificació d'aprovació de despeses i quotes resultants de la 
unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

11111991/  /  1991/  /  

843Expedient de notificació d'aprovació de despeses i quotes urbanístiques de la 
unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

12121991/  /  1991/  /  

57Correspondència de sortida 29351992/  /  1992/  /  

844Expedient de notificació de i quotes urbanístiques de la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró. 4art termini i augment

14141992/  /  1992/  /  

844Expedient de notificació de i quotes urbanístiques de la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró. Notificació últim pagament

15151992/  /  1992/  /  

58Correspondència de sortida 5393071992/  /  1992/  /  

58Correspondència de sortida 1993/  /  1993/  /  

845Notificacions del contenciós administratiu núm. 656/93 per la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró

1993/  /  1997/  /  

314Correspondència de sortida 1994/  /  1996/  /  

658Correspondència amb la Diputació de Barcelona 1996/  /  2000/  /  

503Correspondència de sortida (gener-desembre) 1211997/  /  1997/  /  

510Correspondència de sortida (gener-agost) 811998/  /  1998/  /  
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512Correspondència de sortida (setembre-desembre) 1291998/  /  1998/  /  

516Correspondència de sortida (gener-abril) 411999/  /  1999/  /  

517Correspondència de sortida maig-desembre) 1251999/  /  1999/  /  

522Correspondència de sortida (gener-maig) 512000/  /  2000/  /  

523Correspondència de sortida (juny-setembre) 962000/  /  2000/  /  

524Correspondència de sortida (octubre-desembre) 12102000/  /  2000/  /  

528Correspondència de sortida (gener-març) 312001/  /  2001/  /  

529Correspondència de sortida (abril-juliol) 742001/  /  2001/  /  

530Correspondència de sortida (agost-desembre) 1282001/  /  2001/  /  

534Correspondència de sortida (gener-febrer) 212002/  /  2002/  /  

535Correspondència de sortida (març-juny) 632002/  /  2002/  /  

536Correspondència de sortida (juliol-octubre) 1072002/  /  2002/  /  

537Correspondència de sortida (novembre-desembre) 12112002/  /  2002/  /  

540Correspondència de sortida (gener-març) 312003/  /  2003/  /  

541Correspondència de sortida (abril-agost) 842003/  /  2003/  /  

542Correspondència de sortida (setembre-desembre) 1292003/  /  2003/  /  

546Correspondència de sortida (gener-abril) 412004/  /  2004/  /  

547Correspondència de sortida (maig-octubre) 1052004/  /  2004/  /  

458Correspondència sortida (novembre-desembre) 12112004/  /  2004/  /  

548Correspondència de sortida (novembre-desembre) 12112004/  /  2004/  /  

552Correspondència de sortida (gener-abril) 532005/  /  2005/  /  

553Correspondència de sortida (maig-agost) 852005/  /  2005/  /  

554Correspondència de sortida (setembre-desembre) 1292005/  /  2005/  /  

866Correspondència de sortida (gener-febrer) 212006/  /  2006/  /  

867Correspondència de sortida (març-maig) 532006/  /  2006/  /  

868Correspondència de sortida (juny-setembre) 962006/  /  2006/  /  

869Correspondència de sortida (octubre-desembre) 12102006/  /  2006/  /  

913Correspondència de sortida (Gener-febrer) 212007/  /  2007/  /  

914Correspondència de sortida (març-maig) 532007/  /  2007/  /  

915Correspondència de sortida (juny-agost) 872007/  /  2007/  /  

916Correspondència de sortida (setembre-octubre) 10102007/  /  2007/  /  

917Correspondència de sortida (novembre-desembre) 12112007/  /  2007/  /  
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985Correspondència de Sortida 112008/01/01 2008/01/31

986Correspondència de Sortida 422008/02/01 2008/04/30

987Correspondència de Sortida 752008/05/01 2008/07/30

988Correspondència de Sortida 1082008/08/01 2008/10/31

989Correspondència de Sortida 12112008/11/01 2008/12/31

1048Correspondència de sortida 2009/01/01 2009/02/28

1049Correspondència de sortida 2009/03/01 2009/05/31

1050Correspondència de sortida 2009/06/01 2009/09/30

1051Correspondència de sortida 2009/10/01 2009/12/31

1115Correspondència de sortida 2010/01/01 2010/03/31

1116Correspondència de sortida 2010/04/01 2010/06/30

1117Correspondència de sortida 2010/07/01 2010/10/31

1118Correspondència de sortida 2010/11/01 2010/12/31

1149Correspondència de sortida 2011/01/01 2011/03/31

1150Correspondència de sortida 2011/04/01 2011/07/31

1151Correspondència de sortida 2011/08/01 2011/11/30

1152Correspondència de sortida 2011/12/01 2011/12/31

1212Correspondència de sortida 2012/01/01 2012/04/30

1213Correspondència de sortida 2012/05/01 2012/09/30

1214Correspondència de sortida 2012/10/01 2012/12/31

1242Correspondència de sortida 2013/01/01 2013/01/31

1243Correspondència de sortida 2013/02/01 2013/05/31

1244Correspondència de sortida 2013/06/01 2013/09/30

1245Correspondència de sortida 2013/10/01 2013/12/31

1283Correspondència de sortida 2014/01/01 2014/04/30

1284Correspondència de sortida 2014/05/01 2014/10/31

1285Correspondència de sortida 2014/11/01 2014/12/31

1355Correspondència de sortida 2015/01/01 2015/04/30

1356Correspondència de sortida 2015/05/01 2015/08/31

1357Correspondència de sortida 2015/09/01 2015/12/31

1392Correspondència de sortida 2016/01/01 2016/03/31

1393Correspondència de sortida 2016/04/01 2016/08/31
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1394Correspondència de sortida 2016/09/01 2016/12/31

Codi 101.01.08.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ

9080Reculls de premsa 1989/  /  1992/  /  

9081Reculls de premsa 1993/  /  1994/  /  

9082Reculls de premsa 1995/  /  1996/  /  

1095Reculls de premsa 1997/  /  1998/  /  

1094Reculls de premsa 1999/  /  1999/  /  

1095Reculls de premsa 2000/  /  2000/  /  

1033Elaboració de la pàgina web municipal 2000/  /  2001/  /  

1096Reculls de premsa 2001/  /  2001/  /  

1108Falca radiofònica 2002/05/21 2002/05/21

1096Reculls de premsa 112002/  /  2002/  /  

1097Reculls de premsa 222002/  /  2002/  /  

1097Reculls de premsa 2003/  /  2004/  /  

1276Reculls de premsa 2006/01/01 2009/12/31

1277Reculls de premsa 2010/01/01 2012/12/31

1381Reculls de premsa 2013/  /  2014/  /  

Codi 101.01.08.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Butlletí Municipal

20Butlletí informatiu 1987/  /  1987/  /  

64La Falguera 1992/  /  1996/  /  

1277Revista la Falguera 1411992/07/01 1999/12/31

1278Revista la Falguera 26152000/06/01 2006/12/31

1278L'Informatiu Local 812003/  /  2007/  /  

1278Revista la Falguera 35272007/12/31 2011/12/31

1381Revista la Falguera 43362012/06/  2015/12/  
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Codi 101.01.08.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Emissora Municipal

1003Acta de clausura de l'emissora de ràdio municipal 1955/09/01 1955/09/01

Codi 101.01.09.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

791 Inclou dibuix de gran format de Can Dacs, pintat a mà de Josep 
Casadevall 

Comissió "Salvem Can Dachs". Expedient per evitar l'enderrocament de Can 
Dachs

1979/  /  1980/  /  

Codi 101.01.10.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PROTOCOL

1107Menció honorífica a l'alcalde de Folgueroles per part de la Diputació de 
Barcelona

1971/  /  1971/  /  

738Inauguració de dipòsit d'aigua al bosc de la Sala 1994/  /  1994/  /  

790Invitacions per l'inauguració de can Dachs 1997/  /  1997/  /  

896Cartes i Invitacions Alcaldes, rebudes i emeses (Gil Orriols-Toni Noguer) 1997/  /  2007/  /  

790Calendaris de Folgueroles amb imatges de Can Dachs 1998/  /  1998/  /  

791Expedient d'inauguració de les obres de la depuradora (EDAR) i del col·lector 
d'aigües residuals

2001/  /  2003/  /  
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Codi 101.02.01.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Descripcions generals, 
inventaris de béns

1003Escriptures notarials de particulars 1910/  /  1955/  /  

1003Inventari de béns municipals 1958/  /  1958/  /  

949Inventari general dels béns municpals 1963/  /  1973/  /  

839Escriptures notarials de propietat de finques per a la reurbanització del Pedró 1970/  /  1990/  /  

65Inventaris de les infraestructures i equipaments locals 1989/  /  1989/  /  

671Patrimoni. Inventari general de béns de la corporació 1991/  /  2003/  /  

942Inventari 2006/01/01 2006/12/31

1219Inventari 2007/  /  2007/  /  

1220Inventari 2008/  /  2008/  /  

1221Inventari 2009/  /  2009/  /  

1222Inventari 2010/  /  2010/  /  

1224Inventari 2011/  /  2011/  /  

1271Expedient dels béns inventariats 2012/01/01 2012/12/31

1328Inventari general de béns 2014/  /  2014/  /  

1415Inventari general de béns 2015 2015/  /  2015/  /  
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Codi 101.02.01.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Adquisició de béns

588 Tot i que l'ajuntament no hi intervé es custodia a l'arxiu municipal en 
tant que el cementiri actualement és de titularitat municipal

Escriptura de compra-venda de terreny per a la construcció del cementiri 
municipal entre Mariano Serrabou i mossèn Josep Berenguer, rector de 
Folgueroles

1883/  /  1883/  /  

65Adquisició de màquina d'escriure i de fax 1979/  /  1990/  /  

739Expedient de compra-venda de les alzines sureres 1992/  /  1995/  /  

788Expedient de compra de terreny pel projecte de condicionament de la carretera 
BV-5215 d'entrada al poble

1993/  /  1993/  /  

788Expedient de cessió de terreny pel projecte de condicionament de la carretera 
BV-5215 d'entrada al poble

1993/  /  1993/  /  

789Valoració de Can Dachs, escriptura de compra-venda i informe de càrregues de 
la finca fet pel Registre de la propietat de Vic

1996/  /  1997/  /  

790Expedient de compra de l'edifici de Can Dachs 1996/  /  1999/  /  

898Compra de cistelles de bàsquet pel pavelló poliesportiu 2001/  /  2001/  /  

1382Expedient de cessió del terreny per a la reforma i ampliació del CEIP Mossèn 
Cintp, 2a línia

2004/  /  2008/  /  

875Expedient de cessió en propietat de quatre bancs i cinc papereres per part de 
la Diputació de Barcelona 

2005/  /  2005/  /  

874Expedient de cessió en propietat de tres bancs per part de la Diputació de 
Barcelona 

2007/  /  2007/  /  

1091Expedient d'expropiacions de finques per l'obra d'urbanització de l'Avinguda 
Atlàntida

2008/  /  2008/  /  

1369Expedient d'acceptació del llibre d'albarans del mas Godaiol de Folgueroles 12122015/  /  2015/  /  

Codi 101.02.01.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Alienació de béns

244"Subhasta del aprovechamiento de los árboles existentes en la Avenida del 
Generalisimo"

1964/  /  1964/  /  

1031Expedient de venda de les parcel·les del PPO la fàbrica 1994/  /  1999/  /  

937Expedient per alienar mitjançant subhasta pública el bé immoble patrimonial 
situat entre la carretera de Vic a Folgueroles i el Camí de Vic. Sector la Fàbrica

2003/03/07 2004/01/08
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Codi 101.02.01.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

20Lloguer de local per escoles 1874/  /  1874/  /  

739Expedient de concessió d'aprofitament d'àigües subterrànies a l'Ajuntament de 
Folgueroles

1991/  /  1997/  /  

1370Expedients de llicències d'ús privatiu del domini públic 2006/  /  2013/  /  

1377Llicències d'ús privatiu del domini públic 2013/  /  2015/  /  

Codi 101.02.01.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Alteració de qualificació 
jurídica dels béns

1418Modificació de titularitat del centre de dia de Folgueroles 2016/  /  2016/  /  

Codi 101.02.01.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Defensa del patrimoni

1003Assegurances dels edificis municipals 1926/  /  1963/  /  

1218Expedients de sinistres 2003/  /  2011/  /  

Codi 101.02.02.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes

1143Expedient de comptes de la piscina municipal 2011/  /  2011/  /  
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Codi 101.02.02.01.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Compte general

65Compte general del pressupost ordinari 1839/  /  1853/  /  

66Compte general del pressupost ordinari 1854/  /  1871/  /  

67 Falten els comptes de 1878-1879Compte general del pressupost ordinari 1872/  /  1885/  /  

68 Falten els comptes de 1888-1890;Compte general del pressupost ordinari 1891/  /  1904/  /  

69 Falten anys entre 1905-1938Compte general del pressupost ordinari 1904/  /  1950/  /  

71Compte general del pressupost ordinari 1955/  /  1956/  /  

73Liquidació del pressupost ordinari 1957/  /  1957/  /  

73Compte general del pressupost ordinari 1958/  /  1959/  /  

76Compte general del pressupost ordinari 1960/  /  1960/  /  

76Compte general del pressupost ordinari 1961/  /  1962/  /  

242Liquidació del pressupost extraordinari de les obres de la xarxa de 
clavegueram. 1a fase

1962/  /  1962/  /  

77Compte general del pressupost ordinari. Liquidació del pressupost 1963/  /  1964/  /  

77Compte general del pressupost ordinari. Liquidació del pressupost 1965/  /  1966/  /  

243Comptes de les obres d'ampliació de la xarxa de clavegueram 1965/  /  1967/  /  

244Compte general del pressupost extraordinari del projecte d'obres d'enllumenat 
públic de diversos carrers del municipi

1965/  /  1967/  /  

80Compte general del pressupost ordinari 1967/  /  1967/  /  

80Compte general del pressupost ordinari 1968/  /  1969/  /  

239Comptes i liquidació del pressupost de les obres de pavimentació dels carrers 
Nou, Major, de la Rambla, i la Ricardera

1968/  /  1969/  /  

81Compte general del pressupost ordinari 1970/  /  1970/  /  

82Compte general del pressupost ordinari 1971/  /  1971/  /  

83Compte general del pressupost ordinari 1972/  /  1972/  /  

241Compte general de les obres de pavimentació del carrer José Antonio Bru de 
Sala i reforma d'un tram del carrer Sant Jordi

1972/  /  1972/  /  

242Compte general de les obres de prolongació del carrer de la Rambla i 
pavimentació de la zona de la Ricardera

1972/  /  1978/  /  

84Compte general del pressupost ordinari 1973/  /  1973/  /  

85Compte general del pressupost ordinari 1974/  /  1975/  /  
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86Compte general del pressupost ordinari 1976/  /  1977/  /  

87Compte general del pressupost ordinari 1978/  /  1980/  /  

88Compte general del pressupost ordinari 1981/  /  1982/  /  

89Compte general del pressupost ordinari 1983/  /  1983/  /  

94Compte general del pressupost ordinari 1984/  /  1984/  /  

95Compte general del pressupost ordinari 1985/  /  1985/  /  

96Compte general del pressupost ordinari 1986/  /  1987/  /  

97Compte general del pressupost ordinari 1988/  /  1989/  /  

98Compte general del pressupost ordinari 1990/  /  1991/  /  

558Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9009Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9009Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9010Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9010Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9011Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9011Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9012Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

9035Compte general del pressupost ordinari 1992/  /  1992/  /  

588Comptes de les piscines municipals 1992/  /  2000/  /  

598Comptes de les piscines municipals 1992/  /  2000/  /  

169Pressupost municipal ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Verdague. Liquidació 1993/  /  1993/  /  

9012Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9013Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9013Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9013Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9014Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9014Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9014Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9015Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9015Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9015Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9016Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  
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9016Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1993/  /  

9036Compte general del pressupost ordinari 1993/  /  1994/  /  

825Pla parcial sector de "La Fàbrica". Honoraris registre i notari. Compensacions. 
Indemnització cobert. Factures pagadesen partida 463005. Certificacions 
d'obra (1 a 3)

1993/  /  1995/  /  

9016Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9017Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9017Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9017Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9018Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9018Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9019Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9019Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9020Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9020Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9021Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9021Compte general del pressupost ordinari 1994/  /  1994/  /  

9023Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9023Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9024Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9024Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9025Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9025Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9026Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9026Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9029Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

9037Compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1996/  /  

9028Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9028Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9030Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9031Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9032Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9033Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  
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9034Compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

9043Compte general del pressupost ordinari 1997/  /  1997/  /  

9038Compte general del pressupost ordinari 211997/  /  1997/  /  

9039Compte general del pressupost ordinari 331997/  /  1997/  /  

9039Compte general del pressupost ordinari 441997/  /  1997/  /  

9040Compte general del pressupost ordinari 551997/  /  1997/  /  

9040Compte general del pressupost ordinari 661997/  /  1997/  /  

9041Compte general del pressupost ordinari 771997/  /  1997/  /  

9041Compte general del pressupost ordinari 881997/  /  1997/  /  

9042Compte general del pressupost ordinari 981997/  /  1997/  /  

9044Compte general del pressupost ordinari 1997/  /  1998/  /  

9045Compte general del pressupost ordinari 1997/  /  1998/  /  

9050Compte general del pressupost ordinari 1998/  /  1998/  /  

9045Compte general del pressupost ordinari 211998/  /  1998/  /  

9046Compte general del pressupost ordinari 331998/  /  1998/  /  

9046Compte general del pressupost ordinari 441998/  /  1998/  /  

9047Compte general del pressupost ordinari 651998/  /  1998/  /  

9048Compte general del pressupost ordinari 871998/  /  1998/  /  

9049Compte general del pressupost ordinari 1091998/  /  1998/  /  

9050Compte general del pressupost ordinari 11111998/  /  1998/  /  

9022Compte general del pressupost ordinari 1999/  /  1999/  /  

9027Compte general del pressupost ordinari 1999/  /  1999/  /  

9035Compte general del pressupost ordinari 1999/  /  1999/  /  

828Liquidació definitiva de les obres del Pla Parcial "La Fàbrica" 1999/  /  2000/  /  

900Documentació Piscines Municipals:ingressos i despeses 1999/  /  2005/  /  

9051Compte general del pressupost ordinari 2000/  /  2000/  /  

9052Compte general del pressupost ordinari 2000/  /  2000/  /  

9053Document de tancament comptable 2000/  /  2000/  /  

635Compte general del pressupost ordinari 2001/  /  2001/  /  

782Comptes de les piscines municipals 2001/  /  2002/  /  

634Esborranys Compte general del pressupost ordinari 2002/  /  2002/  /  

638Compte general del pressupost ordinari 2002/  /  2002/  /  
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663 Inclou els apunts comptables del Patronat Casa Museu Verdaguer Compte general del pressupost ordinari 2003/  /  2003/  /  

783Comptes de les piscines municipals 2003/  /  2005/  /  

679Compte general del pressupost ordinari 2004/  /  2004/  /  

894Expedient comptes generals 2005/  /  2005/  /  

895Llibres de comptes generals. Liquidació del pressupost 2005/  /  2005/  /  

784Comptes de les piscines municipals 2006/  /  2006/  /  

942Tancament de la comptabilitat 2006/01/01 2006/12/31

943Liquidació del pressupost 2006/01/01 2006/12/31

943Comptes Generals 2006/01/01 2006/12/31

943Retiment de Comptes 2006/01/01 2008/06/11

912Comptes de les Piscines Municipals 2007/  /  2007/  /  

918Comptes de la Festa Major 2007/  /  2007/  /  

1219Compte General 2007/  /  2007/  /  

1219Liquidació del pressupost municipal 2007/  /  2007/  /  

1219Documents tancament comptabilitat 2007/  /  2007/  /  

976Comptes de les piscines municipals 2008/06/  2008/09/  

1083Comptes de la festa major 2008/  /  2008/  /  

1220Compte General 2008/  /  2008/  /  

1220Liquidació del pressupost municipal 2008/  /  2008/  /  

1220Documents tancament comptabilitat 2008/  /  2008/  /  

1082Expedient de comptes de la piscina municipal 2009/  /  2009/  /  

1082Expedient de comptes de la festa major 2009/  /  2009/  /  

1221Documents tancament comptabilitat 2009/  /  2009/  /  

1221Liquidació del pressupost municipal 2009/  /  2009/  /  

1221Compte General 2009/  /  2009/  /  

1118Expedient de comptes de la piscina municipal 2010/  /  2010/  /  

1222Compte General 2010/  /  2010/  /  

1222Liquidació del pressupost municipal 2010/  /  2010/  /  

1222Documents tancament comptabilitat 2010/  /  2010/  /  

1223Documents tancament comptabilitat 2011/  /  2011/  /  

1223Compte General 2011/  /  2011/  /  

1224Liquidació de pressupost municipal 2011/  /  2011/  /  
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1208Expedient de comptes de la piscina municipal 2012/  /  2012/  /  

1272Compte General any 2012 2012/01/01 2013/  /  

1272Documents tancament comptabilitat any 2012 2012/01/01 2013/  /  

1238Expedient de comptes de la piscina municipal 2013/  /  2013/  /  

1327Documents de tancament comptabilitat 2013/  /  2013/  /  

1328Expedient del compte general del pressupost ordinari 2013/  /  2013/  /  

1285Expedient de comptes de la piscina municipal 2014/  /  2014/  /  

1329Documents de tancament comptabilitat 2014/  /  2014/  /  

1328Expedient del compte general del pressupost ordinari. Exercici pressupostari 
2014

2014/  /  2015/  /  

1349Expedient de comptes de la piscina municipal 2015/  /  2015/  /  

1415Expedient de tancament de la comptabilitat 2015 2015/  /  2015/  /  

1417Liquidació del pressupost 2015, tramesa a l'oficina virtual del Ministeri de les 
Administracions Locals

2015/  /  2015/  /  

1405Expedient de comptes de la piscines municipal 2016/01/01 2016/12/31

1416Liquidació, exercici pressupostari 2015 16162016/02/29 2016/  /  

1417Compte General Exercici Pressupostari 2015 19192016/05/15 2016/  /  

Codi 101.02.02.01.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments d'ingrés

153Llibre registre de manaments d'ingrés 1956/  /  1975/  /  
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Codi 101.02.02.01.03
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HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

71Manaments d'ingrés 1950/  /  1955/  /  

73Manaments d'ingrés 1956/  /  1956/  /  

73Manaments d'ingrés 1958/  /  1958/  /  

75Manaments d'ingrés 1959/  /  1959/  /  

75Manaments d'ingrés 1960/  /  1962/  /  

77Manaments d'ingrés 1963/  /  1964/  /  

77Manaments d'ingrés 1965/  /  1966/  /  

79Manaments d'ingrés 1967/  /  1967/  /  

80Manaments d'ingrés 1968/  /  1969/  /  

82Manaments d'ingrés 1970/  /  1970/  /  

82Manaments d'ingrés 1971/  /  1971/  /  

84Manaments d'ingrés 1972/  /  1973/  /  

86Manaments d'ingrés 1974/  /  1974/  /  

89Manaments d'ingrés 1975/  /  1977/  /  

90Manaments d'ingrés 1978/  /  1981/  /  

99Manaments d'ingrés 1982/  /  1984/  /  

99Manaments d'ingrés 1985/  /  1987/  /  

100Manaments d'ingrés 1988/  /  1988/  /  

100Manaments d'ingrés 1989/  /  1989/  /  

101Manaments d'ingrés 20911990/01/  1990/09/  

101Manaments d'ingrés 7111990/01/  1991/03/  

101Manaments d'ingrés 2101990/10/  1991/12/  

111Manaments d'ingrés 2391351990/05/  1995/08/  

102Manaments d'ingrés 230721991/04/  1991/08/  

102Manaments d'ingrés 3672311991/09/  1991/12/  

103Manaments d'ingrés 11911992/01/  1992/04/  

103Manaments d'ingrés 2461201992/05/  1992/07/  

104Manaments d'ingrés 3842471992/08/  1992/12/  

140Manaments extrapressupostaris 1992/  /  1994/  /  
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105Manaments d'ingrés 8711993/01/  1993/03/  

105Manaments d'ingrés 152881993/04/  1993/05/  

106Manaments d'ingrés 2391531993/06/  1993/08/  

106Manaments d'ingrés 3132401993/09/  1993/10/  

107Manaments d'ingrés 3873141993/11/  1993/12/  

107Manaments d'ingrés 6411994/  /  1994/01/  

108Manaments d'ingrés 161651994/03/  1994/03/  

108Manaments d'ingrés 2401621994/04/  1994/06/  

109Manaments d'ingrés 3292411994/07/  1994/09/  

109Manaments d'ingrés 4383301994/10/  1994/12/  

110Manaments d'ingrés 7211995/01/  1995/03/  

110Manaments d'ingrés 134731995/04/  1995/05/  

112Manaments d'ingrés 3542401995/09/  1995/11/  

112Manaments d'ingrés 3933551995/12/  1995/12/  

362 As. 254-659Manaments d'ingrés 411996/01/  1996/04/  

363 As. 1257-1452Manaments d'ingrés 721996/02/  1996/07/  

364 As. 1453-1978Manaments d'ingrés 1221996/02/  1996/12/  

362 As. 666-966Manaments d'ingrés 641996/04/  1996/06/  

363 As. 968-1254Manaments d'ingrés 851996/05/  1996/08/  

364 As. 1980-2455Manaments d'ingrés 1081996/08/  1996/10/  

365 As.978-1614Manaments d'ingrés 411997/01/  1997/04/  

365 As.448-976Manaments d'ingrés 831997/03/  1997/08/  

366 As. 1615-2265Manaments d'ingrés 1231997/03/  1997/12/  

366 As. 2266-2663Manaments d'ingrés 1281997/08/  1997/12/  

367 Ass. 578-981Manaments d'ingrés 311998/01/  1998/03/  

367 As. 1038-1371Manaments d'ingrés 531998/03/  1998/05/  

368 As. 1380-1868Manaments d'ingrés 961998/06/  1998/09/  

368 As. 1875-2413Manaments d'ingrés 1281998/08/  1998/12/  

369 As. 2415-2829Manaments d'ingrés 12111998/11/  1998/12/  

385 As. 483-804Manaments d'ingrés 311999/01/  1999/03/  

386 As. 805-1163Manaments d'ingrés 531999/03/  1999/05/  

386 As. 1164-1679Manaments d'ingrés 651999/05/  1999/06/  
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387 As. 1680-2408Manaments d'ingrés 1061999/06/  1999/10/  

387 As. 2409-3037Manaments d'ingrés 12101999/10/  1999/12/  

630Manaments d'ingrés extrapressupostaris 2000/  /  2000/  /  

389 As. 715-1170Manaments d'ingrés 312000/01/  2000/03/  

392 As. 3424-3628Manaments d'ingrés 1212000/01/  2000/12/  

390 As. 1172-1585Manaments d'ingrés 532000/03/  2000/05/  

390 As 2277-2628Manaments d'ingrés 752000/05/  2000/07/  

391 As. 1596-2274Manaments d'ingrés 972000/07/  2000/09/  

391 As 2633-3362Manaments d'ingrés 1292000/09/  2000/12/  

1001Manaments d'Ingrés 832000/03/01 2008/08/31

1002Manaments d'Ingrés 1292000/09/01 2008/12/31

399Manaments d'ingrés 312001/01/  2001/03/  

402Manaments de pagament 332001/03/  2001/03/  

400Manaments d'ingrés 642001/04/  2001/06/  

400Manaments d'ingrés 972001/07/  2001/09/  

401Manaments d'ingrés 12102001/10/  2001/12/  

407Manaments de pagament 11112001/11/  2001/11/  

630Manaments d'ingrés 212002/01/  2002/02/  

631Manaments d'ingrés 432002/03/  2002/04/  

631Manaments d'ingrés 652002/05/  2002/06/  

631Manaments d'ingrés 972002/07/  2002/09/  

632Manaments d'ingrés 12102002/10/  2002/12/  

664Manaments d'ingrés 312003/01/  2003/03/  

665Manaments d'ingrés 1242003/04/  2003/12/  

688Manaments d'ingrés 1012004/01/  2004/10/  

689Manaments d'ingrés 12112004/11/  2004/12/  

771Manaments d'Ingrés 812005/01/  2005/08/  

772Manaments d'Ingrés 1292005/09/  2005/12/  

859Manaments d'ingrés 312006/01/  2006/03/  

860Manaments d'ingrés 942006/04/  2006/09/  

861Manaments d'ingrés 12102006/10/  2006/12/  

925Manaments d'Ingrés 512007/01/  2007/05/  
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926Manaments d'Ingrés 1172007/06/  2007/11/  

927Manaments d'Ingrés 1172007/12/  2007/12/  

1000Manaments d'Ingrés 212008/01/01 2008/02/30

1059Manaments d'ingrés 2009/01/01 2009/06/30

1060Manaments d'ingrés 2009/07/01 2009/12/31

1131Manaments d'ingrés 2010/01/01 2010/06/30

1132Manaments d'ingrés 2010/07/01 2010/12/31

1158Manaments d'ingrés 2011/01/01 2011/01/31

1159Manaments d'ingrés 2011/02/01 2011/07/31

1160Manaments d'ingrés 2011/08/01 2011/12/31

1206Manaments d'ingrés 2012/01/01 2012/05/31

1207Manaments d'ingrés 2012/06/01 2012/09/30

1208Manaments d'ingrés 2012/10/01 2012/12/31

1236Manaments d'Ingrés 2013/01/01 2013/06/30

1237Manaments d'Ingrés 2013/07/01 2013/11/30

1238Manaments d'Ingrés 2013/12/01 2013/12/31

1292Manaments d'ingrés 2014/01/01 2014/05/31

1293Manaments d'ingrés 2014/06/01 2014/07/31

1346Manaments d'ingrés 2015/01/01 2015/05/31

1347Manaments d'ingrés 2015/06/01 2015/10/31

1348Manaments d'ingrés 2015/11/01 2015/12/31

1402Manaments d'ingrés 2016/01/01 2016/04/30

1403Manaments d'ingrés 2016/05/01 2016/09/30

1404Manaments d'ingrés 2016/10/01 2016/12/31

Codi 101.02.02.01.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments de 
pagament

153Llibre registre de manaments de pagament 1956/  /  1970/  /  

1416Expedient de factures electròniques rebutjades 2015 2015/  /  2015/  /  
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Codi 101.02.02.01.05
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments de pagament

70Manaments de pagament 1950/  /  1954/  /  

71Manaments de pagament 1955/  /  1955/  /  

72Manaments de pagament 1956/  /  1956/  /  

72Manaments de pagament 1957/  /  1957/  /  

74Manaments de pagament 1958/  /  1958/  /  

74Manaments de pagament 1959/  /  1960/  /  

76Manaments de pagament 1961/  /  1961/  /  

76Manaments de pagament 1962/  /  1963/  /  

78Manaments de pagament 1964/  /  1966/  /  

79Manaments de pagament 1967/  /  1967/  /  

79Manaments de pagament 1968/  /  1968/  /  

81Manaments de pagament 1969/  /  1970/  /  

82Manaments de pagament 1971/  /  1971/  /  

83Manaments de pagament 1972/  /  1972/  /  

84Manaments de pagament 1973/  /  1973/  /  

85Manaments de pagament 1974/  /  1974/  /  

91Manaments de pagament 1975/  /  1976/  /  

92Manaments de pagament 1977/  /  1978/  /  

93Manaments de pagament 1979/  /  1979/  /  

94Manaments de pagament 1980/  /  1980/  /  

95Manaments de pagament 1981/  /  1981/  /  

113Manaments de pagament 1982/  /  1982/  /  

114Manaments de pagament 1983/  /  1983/  /  

115Manaments de pagament 1984/  /  1984/  /  

116Manaments de pagament 1985/  /  1985/  /  

117Manaments de pagament 14811986/01/  1986/07/  

117Manaments de pagament 2701491986/08/  1986/12/  

118Manaments de pagament 4811987/01/  1987/06/  

118Manaments de pagament 3001491987/01/  1987/12/  
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119Manaments de pagament 9711988/01/  1988/04/  

119Manaments de pagament 237981988/05/  1988/09/  

120Manaments de pagament 3912381988/10/  1988/12/  

120Manaments de pagament 13411989/01/  1989/05/  

121Manaments de pagament 2681351989/06/  1989/09/  

121Manaments de pagament 3952691989/10/  1989/12/  

122Manaments de pagament 11611990/01/  1990/03/  

122Manaments de pagament 2661171990/04/  1990/07/  

123Manaments de pagament 4092671990/08/  1990/11/  

123Manaments de pagament 5004101990/12/  1990/12/  

124Manaments de pagament 15611991/01/  1991/03/  

125Manaments de pagament 3001571991/04/  1991/06/  

125Manaments de pagament 4393011991/07/  1991/11/  

126Manaments de pagament 5274401991/11/  1991/12/  

126Manaments de pagament 10111992/01/  1992/02/  

127Manaments de pagament 1891021992/03/  1992/04/  

127Manaments de pagament 2851901992/05/  1992/06/  

128Manaments de pagament 4282861992/07/  1992/08/  

128Manaments de pagament 5344291992/09/  1992/10/  

129Manaments de pagament 6345351992/11/  1992/11/  

129Manaments de pagament 7316351992/12/  1992/12/  

140Manaments extrapressupostaris 1992/  /  1994/  /  

130Manaments de pagament 3611993/01/  1993/03/  

130Manaments de pagament 2401371993/04/  1993/05/  

131Manaments de pagament 3482411993/06/  1993/07/  

131Manaments de pagament 4262491993/08/  1993/09/  

132Manaments de pagament 5604271993/10/  1993/11/  

132Manaments de pagament 7045611993/12/  1993/12/  

817Despeses pagades de l'obra d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 
(UA2). Les Escoles. 1a fase

1994/  /  1994/  /  

133Manaments de pagament 9711994/01/  1994/02/  

133Manaments de pagament 209981994/03/  1994/04/  
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137Manaments de pagament 2071151994/03/  1994/03/  

134Manaments de pagament 3522101994/05/  1994/06/  

134Manaments de pagament 4573531994/07/  1994/08/  

135Manaments de pagament 5554581994/09/  1994/10/  

135Manaments de pagament 6155561994/11/  1994/11/  

136Manaments de pagament 6976161994/12/  1994/12/  

375Manaments extrapressupostaris 1995/  /  1995/  /  

136Manaments de pagament 11411995/01/  1995/02/  

137Manaments de pagament 3022081995/04/  1995/05/  

138Manaments de pagament 4213031995/06/  1995/07/  

138Manaments de pagament 5264221995/08/  1995/09/  

139Manaments de pagament 6535271995/10/  1995/11/  

139Manaments de pagament 7546541995/12/  1995/12/  

375Manaments extrapressupostaris 1996/  /  1996/  /  

355 As.249-539Manaments de pagament 311996/01/  1996/03/  

355 As.666-966Manaments de pagament 431996/03/  1996/04/  

356 As.802-1013Manaments de pagament 641996/04/  1996/06/  

356 As.605-801Manaments de pagament 761996/06/  1996/07/  

357 As. 1652-1848Manaments de pagament 761996/06/  1996/07/  

357 As. 1190-1651Manaments de pagament 1091996/09/  1996/10/  

358 As.1849-2145Manaments de pagament 12101996/10/  1996/12/  

376Manaments extrapressupostaris 1997/  /  1997/  /  

358 As.397-562Manaments de pagament 211997/01/  1997/02/  

359 As. 736-1114Manaments de pagament 321997/02/  1997/03/  

359 As. 563-735Manaments de pagament 521997/02/  1997/05/  

360 As. 1117-1421Manaments de pagament 751997/05/  1997/07/  

360 As.1422-1711Manaments de pagament 971997/07/  1997/09/  

361 As.1729-1993Manaments de pagament 10101997/10/  1997/10/  

361 As. 1934-2520Manaments de pagament 12101997/10/  1997/12/  

376Manaments extrepressupostaris 1998/  /  1998/  /  

369 As. 527-793Manaments de pagament 211998/01/  1998/02/  

370 As. 794-905Manaments de pagament 321998/02/  1998/03/  
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370 As. 906-1029Manaments de pagament 431998/03/  1998/04/  

371 As. 1432-1545Manaments de pagament 641998/04/  1998/06/  

371 As. 1031-1431Manaments de pagament 761998/06/  1998/07/  

372 As. 1548-1681Manaments de pagament 871998/07/  1998/08/  

372 As. 1682-2067Manaments de pagament 1081998/08/  1998/10/  

373 As. 2068-2305Manaments de pagament 11101998/10/  1998/11/  

374 As. 2307-2540Manaments de pagament 12111998/11/  1998/12/  

374 As.2541-2832Manaments de pagament 12121998/12/  1998/12/  

389Manaments extrapressupostaris 1999/  /  1999/  /  

356 As.494-664Manaments de pagament 111999/01/  1999/01/  

319 As.665-871Manaments de pagament 221999/02/  1999/02/  

380 As. 872-1243Manaments de pagament 321999/02/  1999/03/  

381 As. 1244-1338Manaments de pagament 441999/04/  1999/04/  

381 As. 1339-1523Manaments de pagament 551999/05/  1999/05/  

382 As. 1524-1605Manaments de pagament 761999/06/  1999/07/  

383 As. 1608-1888Manaments de pagament 1071999/08/  1999/10/  

384 As.1892-2179Manaments de pagament 11101999/10/  1999/11/  

384 As. 2182-2504Manaments de pagament 12121999/12/  1999/12/  

385 As. 2505-2765Manaments de pagament 12121999/12/  1999/12/  

630Manaments de pagament extrapressupostaris 2000/  /  2000/  /  

10779Manaments extrapressupostaris 2000/  /  2000/  /  

392 As. 718-905Manaments de pagament 112000/01/  2000/01/  

392 as. 1173-1498Manaments de pagament 112000/01/  2000/01/  

397 As.2101-2242Manaments de pagament 112000/09/  2000/09/  

393 As. 906-1124Manaments de pagament 322000/02/  2000/03/  

394 As. 1508-1862Manaments de pagament 442000/04/  2000/04/  

394 As.1874-2043Manaments de pagament 552000/05/  2000/05/  

395 As 2243-2654Manaments de pagament 652000/05/  2000/06/  

397 As. 3075-3294Manaments de pagament 882000/08/  2000/08/  

396 As 2054-2232Manaments de pagament 992000/07/  2000/07/  

397 As.2655-3057Manamants de pagament (octubre) 10102000/  /  2000/  /  

398 As. 3295-3716Manaments de pagament 12112000/11/  2000/12/  

08/03/2017 Pàgina 62 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

399Manaments de pagament 12122000/12/  2000/12/  

773Manaments de pagament 312000/3 /  2005/01/  

401Manaments de pagament 212001/01/  2001/02/  

402Manaments de pagament 222001/02/  2001/02/  

403Manaments de pagament 442001/04/  2001/04/  

403Manaments de pagament 552001/05/  2001/05/  

404Manaments de pagament 762001/06/  2001/07/  

405Manaments de pagament 872001/07/  2001/08/  

405Manaments de pagament 982001/08/  2001/09/  

406Manaments de pagament 11102001/10/  2001/11/  

407Manaments de pagament 12122001/12/  2001/12/  

408Manaments de pagament 212002/01/  2002/02/  

409Manaments de pagament 432002/03/  2002/04/  

10883Manaments de pagament 16042002/01/  2002/10/  

410Manaments de pagament 652002/05/  2002/06/  

411Manaments de pagament 662002/06/  2002/06/  

411Manaments de pagament 772002/07/  2002/07/  

412Manaments de pagament 972002/07/  2002/09/  

413Manaments de pagament 992002/09/  2002/09/  

413Manaments de pagament 10102002/10/  2002/10/  

414Manaments de pagament 11102002/10/  2002/11/  

414Manaments de pagament 12112002/11/  2002/12/  

415Manaments de pagament 12122002/12/  2002/12/  

666Manaments de pagament 31812003/01/  2003/03/  

672Manaments de pagament 15051832003/12/  2003/12/  

667Manaments de pagament 6063192003/04/  2003/05/  

668Manaments de pagament 8576072003/05/  2003/07/  

669Manaments de pagament 11398582003/08/  2003/09/  

670Manaments de pagament 138211432003/10/  2003/11/  

681Manaments de pagament 112004/01/  2004/01/  

682Manaments de pagament 322004/02/  2004/03/  

684Manaments de pagament 442004/04/  2004/04/  
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683Manaments de pagament 542004/04/  2004/05/  

684Manaments de pagament 662004/06/  2004/06/  

685Manaments de pagament 872004/07/  2004/08/  

686Manaments de pagament 1092004/09/  2004/10/  

687Manaments de pagament 12112004/11/  2004/12/  

772Manaments de pagament 112005/01/  2005/01/  

774Manaments de pagament 542005/04/  2005/05/  

775Manaments de pagament 762005/06/  2005/07/  

776Manaments de pagament 1082005/08/  2005/10/  

777Manaments de pagament 11102005/10/  2005/11/  

778Manaments de pagament 12122005/12/  2005/12/  

854Manaments de pagament 312006/01/  2006/03/  

855Manaments de pagament 542006/04/  2006/05/  

856Manaments de pagament 762006/06/  2006/07/  

857Manaments de pagament 982006/08/  2006/09/  

858Manaments de pagament 11102006/10/  2006/11/  

859Manaments de pagament 12122006/12/  2006/12/  

918Manaments de pagament 112007/01/  2007/01/  

919Manaments de pagament 212007/01/  2007/02/  

920Manaments de pagament 432007/03/  2007/04/  

921Manaments de pagament 652007/05/  2007/06/  

922Manaments de pagament 872007/07/  2007/08/  

923Manaments de pagament 1092007/09/  2007/10/  

924Manaments de pagament 12112007/11/  2007/12/  

994Manaments de Pagament 212008/01/01 2008/02/29

995Manaments de Pagament 432008/03/01 2008/04/30

996Manaments de Pagament 652008/05/01 2008/06/30

997Manaments de Pagament 872008/07/01 2008/08/31

998Manaments de Pagament 992008/09/01 2008/19/30

999Manaments de Pagament 11102008/10/01 2008/11/30

1000Manaments de Pagament 12122008/12/01 2008/12/30

1052Manaments de pagament 2009/01/01 2009/02/28
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1053Manaments de pagament 2009/03/01 2009/04/30

1054Manaments de pagament 2009/05/01 2009/06/30

1055Manaments de pagament 2009/06/01 2009/08/31

1056Manaments de pagament 2009/09/01 2009/09/30

1057Manaments de pagament 2009/10/01 2009/11/30

1058Manaments de pagament 2009/11/01 2009/12/31

1133Càrrecs i Transferències bancàries 2009/01/01 2009/12/31

1125Manaments de pagament 2010/01/01 2010/02/28

1126Manaments de pagament 2010/03/01 2010/04/30

1127Manaments de pagament 2010/05/01 2010/06/30

1128Manaments de pagament 2010/07/01 2010/08/31

1129Manaments de pagament 2010/09/01 2010/11/30

1130Manaments de pagament 2010/11/01 2010/12/31

1134Càrrecs i Transferències Bancàries 2010/01/01 2010/12/31

1153Manaments de pagament 2011/01/01 2011/03/31

1154Manaments de pagament 2011/03/31 2011/04/30

1155Manaments de pagament 2011/05/01 2011/06/30

1156Manaments de pagament 2011/07/01 2011/08/31

1157Manaments de pagament 2011/09/01 2011/10/31

1158Manaments de pagament 2011/11/01 2011/12/31

1200Manaments de pagament 2012/01/01 2012/02/28

1201Manaments de pagament 2012/03/01 2012/04/30

1202Manaments de pagament 2012/05/01 2012/06/30

1203Manaments de pagament 2012/07/01 2012/08/31

1204Manaments de pagament 2012/09/01 2012/10/31

1205Manaments de pagament 2012/11/01 2012/12/31

1230Manaments de Pagament 2013/01/01 2013/02/28

1231Manaments de Pagament 2013/03/01 2013/04/30

1232Manaments de Pagament 2013/05/01 2013/06/30

1233Manaments de Pagament 2013/07/01 2013/08/31

1234Manaments de Pagament 2013/09/01 2013/10/31

1235Manaments de Pagament 2013/11/01 2013/12/31
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1286Manaments de pagament 2014/01/01 2014/02/28

1287Manaments de pagament 2014/03/01 2014/04/30

1288Manaments de pagament 2014/05/01 2014/06/30

1289Manaments de pagament 2014/07/01 2014/08/31

1290Manaments de pagament 2014/09/01 2014/10/31

1291Manaments de pagament 2014/11/01 2014/12/31

1339Manaments de pagament 2015/01/01 2015/02/28

1340Manaments de pagament 2015/03/01 2015/04/30

1341Manaments de pagament 2015/05/01 2015/06/12

1342Manaments de pagament 2015/06/15 2015/07/31

1343Manaments de pagament 2015/07/01 2015/08/31

1344Manaments de pagament 2015/09/01 2015/10/31

1345Manaments de pagament 2015/11/01 2015/12/31

1395Manaments de pagament 2016/01/01 2016/01/31

1396Manaments de pagament 2016/02/01 2016/03/31

1397Manaments de pagament 2016/04/01 2016/05/31

1398Manaments de pagament 2016/06/01 2016/07/31

1399Manaments de pagament 2016/07/31 2016/09/30

1400Manaments de pagament 2016/09/30 2016/10/31

1401Manaments de pagament 2016/11/01 2016/12/31

1402Manaments de pagament 2016/12/01 2016/12/31

Codi 101.02.02.01.06
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de comptes

637Llibre major de comptes 2001/  /  2001/  /  

639Llibre major de comptes 2002/  /  2002/  /  

662Llibre major de comptes 2003/  /  2003/  /  

680Llibre major de comptes 2004/  /  2004/  /  

895Llibre Major de comptes. Patronat Casa Verdaguer 112005/  /  2005/  /  

895Llibre Major de comptes 222005/  /  2005/  /  

945Llibre major de comptes 2006/01/01 2006/12/31
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Codi 101.02.02.01.07
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres diaris d'intervenció/Llibre 
d'operacions/Diaris general 
d'operacions

636Diari general d'operacions 2001/  /  2001/  /  

639Diari general d'operacions 2002/  /  2002/  /  

662Llibre diari general d'operacions del pressupost de despeses 2003/  /  2003/  /  

664Llibre diari general d'operacions 2003/  /  2003/  /  

680Llibre diari general d'operacions 2004/  /  2004/  /  

893Diari general d'operacions 2005/  /  2005/  /  

895Diari general d'operacions 2005/  /  2005/  /  

944Diari General d'Operacions 2006/01/01 2006/12/31
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Codi 101.02.02.01.08
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'intervenció/Esborranys de 
despeses/Diaris d'intervenció de 
despeses/Diaris generals de 

9001Llibre d'intervenció de pagaments 1953/  /  1953/  /  

150Llibre d'intervenció de pagaments 1954/  /  1966/  /  

9905Llibre d'intervenció de pagaments 1955/  /  1955/  /  

9905Llibre d'intervenció de pagaments 1958/  /  1958/  /  

144Llibre registre de despeses 1959/  /  1968/  /  

242Llibre d'intervenció de despeses del pressupost extraordinari de les obres de la 
xarxa de clavegueram. 1a fase

1963/  /  1964/  /  

244Diari d'intervenció de despeses del pressupost extraordinari del projecte 
d'obres d'enllumenat públic de diversos carrers del municipi

1965/  /  1966/  /  

243Diari d'intervenció de despeses de les obres d'ampliació de la xarxa de 
clavegueram

1966/  /  1967/  /  

151Llibre d'intervenció de pagaments 1967/  /  1978/  /  

145Llibre registre de despeses 1969/  /  1980/  /  

152Llibre d'intervenció de pagaments 1979/  /  1990/  /  

146Llibre registre de despeses 1981/  /  1991/  /  

153Llibre d'intervenció de pagaments 1991/  /  1991/  /  

636Diari d'operacions del pressupost de despeses 2001/  /  2001/  /  

640Major de conceptes del pressupost de despeses 2002/  /  2002/  /  

640Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses1 2002/  /  2002/  /  

661Llibre major de conceptes del pressupost de despeses 2003/  /  2003/  /  

681Diari d'operacions del pressupost de despeses 2004/  /  2004/  /  

894Diari d'operacions del pressupost de despeses 2005/  /  2005/  /  

895Diari d'operacions del pressupost de despeses 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.02.01.09
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Esborranys d'ingressos/Diaris 
d'intervenció d'ingressos/Diaris 
generals d'ingressos

9001Llibre d'intervenció d'ingressos 1953/  /  1953/  /  

147Llibre d'intervenció d'ingressos 1954/  /  1967/  /  

9905Llibre d'intervenció d'ingressos 1955/  /  1955/  /  

141Llibre registre d'ingressos 1959/  /  1968/  /  

242Llibre d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari de les obres de la 
xarxa de clavegueram. 1a fase

1963/  /  1964/  /  

244Diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari del projecte d'obres 
d'enllumenat públic de diversos carrers del municipi

1965/  /  1966/  /  

243Diari d'intervenció d'ingressos de les obres d'ampliació de la xarxa de 
clavegueram

1966/  /  1967/  /  

148Llibre d'intervenció d'ingressos 1968/  /  1980/  /  

142Llibre registre d'ingressos 1969/  /  1980/  /  

143Llibre registre d'ingressos 1981/  /  1990/  /  

149Llibre d'intervenció d'ingressos 1981/  /  1991/  /  

638Diari d'operacions del pressupost d'ingressos 2001/  /  2001/  /  

640Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos 2002/  /  2002/  /  

661Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos 2003/  /  2003/  /  

681Diari d'operacions del pressupost d'ingressos 2004/  /  2004/  /  

893Diari d'operacions del pressupost d'ingressos 2005/  /  2005/  /  

Codi 101.02.02.01.10
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de despeses

154Llibre general de despeses 1956/  /  1958/  /  

Codi 101.02.02.01.11
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de rendes i exaccions

153Llibre general de rendes i exaccions 1954/  /  1958/  /  
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Codi 101.02.02.01.12
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'inventaris i balanços

154Llibre d'inventaris i balanços 1957/  /  1962/  /  

155Llibre d'inventari i balanços 1963/  /  1973/  /  

156Llibre d'inventari i balanços 1974/  /  1975/  /  

Codi 101.02.02.01.13
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de VIAP/Llibres majors de 
conceptes no pressupostaris

156Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1956/  /  1991/  /  

637Llibre major de conceptes no pressupostaris 2001/  /  2001/  /  

640Llibre major de conceptes no pressupostaris 2002/  /  2002/  /  

661Llibre major de conceptes no pressupostaris 2003/  /  2003/  /  

894Llibre major de comptes no pressupostaris 2005/  /  2005/  /  

Codi 101.02.02.01.16
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars de despeses

952Llibre registre de despeses per partides 1982/  /  1982/  /  

Codi 101.02.02.01.17
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i subauxiliars

9006Llibre de registre fiscal 1914/  /  1914/  /  

611Llibre de despeses pel subministrament d'aigua 1989/  /  1990/  /  

845Estat financer de les obres d'urbanització de la unitat d'actuació urbanística 
número 1 (UA1), El Pedró

1993/  /  1994/  /  

853Estat de comptes de les obres del projecte d'urbanització del carrer Bru de Sala 2001/  /  2002/  /  

675Llibres de comptabilitat (2 volums) 2004/  /  2004/  /  

894Comptes Generals. Balanç de situació 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.02.02.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost ordinari

157Pressupost municipal ordinari 1845/  /  1879/  /  

158Pressupost municipal ordinari 1879/  /  1899/  /  

159Pressupost municipal ordinari 1899/  /  1923/  /  

160Pressupost municipal ordinari 1923/  /  1928/  /  

161Pressupost municipal ordinari 1930/  /  1954/  /  

162 Falta pressupost de 1956Pressupost municipal ordinari 1955/  /  1961/  /  

163Pressupost municipal ordinari 1962/  /  1969/  /  

169Expedients d'habilitació i suplements de crèdit del pressupost ordinari 1964/  /  1994/  /  

240Comptes del pressupost extraordinàri per a les obres del projecte d'obres de 
pavimentació i col·locació de voreres a la plaça a l'Avinguda del Generalisimo 
(Atlàntida)

1968/  /  1968/  /  

164Pressupost municipal ordinari 1970/  /  1975/  /  

165Pressupost municipal ordinari 1976/  /  1981/  /  

166Pressupost municipal ordinari 1982/  /  1986/  /  

167Pressupost municipal ordinari 1987/  /  1990/  /  

169Pressupost municipal ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Verdaguer i liquidació 1991/  /  1993/  /  

168Pressupost municipal ordinari 1993/  /  1993/  /  

602Pressupost ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Verdaguer 1994/  /  1995/  /  

602Expedient de modificació de crèdit del pressupost general 1995/  /  1995/  /  

602Pressupost ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Verdaguer 1996/  /  1998/  /  

602Expedient de modificació de crèdit del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

603Pressupost ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Verdaguer 1999/  /  2000/  /  

603Expedient de modificació de crèdit del pressupost general 1999/  /  2000/  /  

634Expedients de concessió, ampliació i suplement de crèdit 2001/  /  2001/  /  

657Pressupost municipal ordinari. Ajuntament i Casa-Museu Veradguer 2001/  /  2002/  /  

659Expedients de modificació de crèdit del pressupost municipal 1412003/  /  2003/  /  

679Pressupost municipal ordinari de l'Ajuntament i de l'Organismes Autònom 
Patronat Casa Museu Verdaguer

2004/  /  2004/  /  

948Pressupost municipal ordinari 2005/  /  2005/  /  

895Expedient d'incorporació de crèdit pressupost general 112005/  /  2005/  /  
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895Expedient de suplement de crèdit pressupost general 222005/  /  2005/  /  

895Expedient de modificació de crèdit 332005/  /  2005/  /  

895Expedient de modificació de crèdit 442005/  /  2005/  /  

943Expedients de modificació del pressupost 2006/01/01 2006/12/31

948Pressupost municipal ordinari 2006/  /  2006/  /  

948Documents per a l'el·leboració pressupost municipal ordinari 2007/  /  2007/  /  

948Pressupost municipal ordinari 2007/  /  2007/  /  

1219Expedients de modificació del pressupost municipal 2007/  /  2007/  /  

949Pressupost municipal ordinari 2008/  /  2008/  /  

1220Expedients de modificació del pressupost municipal 2008/  /  2008/  /  

1221Expedient de modificació del pressupost municipal 2009/  /  2009/  /  

1225Pressupost municipal 2009/  /  2009/  /  

1222Expedients de modificació del pressupost municipal 2010/  /  2010/  /  

1225Pressupost municipal 2010/  /  2010/  /  

1224Pressupost municipal 2011/  /  2011/  /  

1224Expedients de modificació del pressupost municipal 2011/  /  2011/  /  

1271Pla extraordinari d'assistència financera local 2012/01/01 2012/12/31

1271Expedients de modificació del pressupost municipal any 2012 2012/01/01 2012/12/31

1271Liquidació del pressupost municipal any 2012 2012/01/01 2012/12/31

1271Expedient d'aprovació del pressupost ordinari 2012/01/01 2012/12/31

1326Expedients de modificació del pressupost municipal 2013/  /  2013/  /  

1326Expedient d'aprovació del pressupost ordinari 2013/  /  2013/  /  

1327Liquidació del pressupost municipal 2013/  /  2013/  /  

1328Expedients de modificació del pressupost municipal 2014/  /  2014/  /  

1330Expedient d'aprovació del pressupost ordinari 2014/  /  2014/  /  

1329Liquidació, exercici pressupostari 2014 112014/  /  2014/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost 3/2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost municipal 2/2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost 8/2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost 1/2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost 7/2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació del pressupost 4/2015 2015/  /  2015/  /  
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1414Expedient d'aprovació del pressupost ordinari 2015 2015/  /  2015/  /  

1415Expedient d'execucions trimestrals del pressupost municipal ordinari 2015 2015/  /  2015/  /  

1414Expedient de modificació de crèdits 5/2015 772015/06/15 2015/  /  

1414Expedient de modificació de crèdits 6/2015 16162015/10/26 2015/  /  

Codi 101.02.02.02.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost extraordinari / Pressupost 
d'inversions

157Pressupost municipal extraordinari 1909/  /  1926/  /  

242Pressupost extraordinari de les obres de la xarxa de clavegueram. 1a fase 1962/  /  1962/  /  

244Pressupost extraordinari del projecte d'obres d'enllumenat públic de diversos 
carrers del municipi

1965/  /  1965/  /  

77Expedient d'habilitació de crèdit al pressupost 1966/  /  1966/  /  

243Pressupost extraordinari de les obres d'ampliació de la xarxa de clavegueram 1966/  /  1966/  /  

80Expedient de suplement de crèdit del pressupost 1967/  /  1967/  /  

80Expedient de suplement de crèdit del pressupost 1968/  /  1968/  /  

240Pressupost extraordinàri per a les obres del projecte d'obres de pavimentació i 
col·locació de voreres a la plaça a l'Avinguda del Generalisimo (Atlàntida)

1968/  /  1968/  /  

239Pressupost extraordinari de les obres de pavimentació dels carrers Nou, Major, 
de la Rambla, i la Ricardera

1968/  /  1969/  /  

241Pressupost extraordinari de les obres de pavimentació del carrer José Antonio 
Bru de Sala i reforma d'un tram del carrer Sant Jordi

1972/  /  1972/  /  

242Pressupost extraordinari de les obres de prolongació del carrer de la Rambla i 
pavimentació de la zona de la Ricardera

1972/  /  1978/  /  

86Expedient de suplement de crèdit del pressupost 1975/  /  1975/  /  

Codi 101.02.02.02.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost refós

83Llibre registre de manaments de pagament 1971/  /  1975/  /  
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Codi 101.02.02.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Endeutament

229Pòsit. Servei Municipal de Crèdit 1971/  /  1980/  /  

579Expedient de sol·licitud de crèdit al Banc de Crèdit Local per a la reforma de 
l'edifici de l'Ajuntament

1988/  /  1988/  /  

790Expedient de sol·licitud de crèdit per al a compra de can Dachs 1997/  /  1997/  /  

791Crèdits per la compra de Can Dachs 1997/  /  1997/  /  

1374Relació de crèdits futurs a la Diputació de Barcelona 1997/  /  2010/  /  

1373Expedients de pòlisses de crèdit i renovacions entitat Caixa de Manlleu 1999/  /  2009/  /  

763Expedient de sol·licitud d'acceptació de crèdits per a les obres d'urbanització de 
la plaça Verdaguer

2001/  /  2005/  /  

1374Expedient de sol·licitud de crèdit a la Diputació de Barcelona per a l'ampliació 
del cementiri municipal 1a fase

2005/  /  2015/  /  

1374Expedient de sol·licitud de crèdit a la Diputació de Barcelona per l'ampliació de 
la llar d'infants

2005/  /  2015/  /  

1374Expedient de sol·licitud de crèdit a la Diputació de Barcelona per a honoraris 
projectes tècnics

2005/  /  2015/  /  

1374Expedient de sol·licitud de crèdit a la Diputació de Barcelona per a finançar les 
obres de gespa del camp de futbol

2008/  /  2009/  /  

1374Expedients de pòlisses de crèdit i renovacions entitats Caixa de Manlleu, 
UNNIM i BBVA

2009/  /  2013/  /  

Codi 101.02.02.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Transferències

1007Càrrecs i transferències bancàries 2008/01/  2008/12/  

1164Càrrecs i Transferències Bancàries 2011/01/01 2011/12/31

1218Càrrecs i Transferències Bancàries 2012/01/01 2012/12/31

1270Càrrecs i transferències bancàries 2013/01/01 2013/12/31

1307Càrrecs i trasnferències bancàries 2014/01/01 2014/12/31

1348Càrrecs i transferències bancàries 2015/01/01 2015/12/31
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Codi 101.02.02.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions

1170Expedient de subvenció extraordinària a les famílies que tenen 2 fills o més fills 
matriculats a la llar d'infants el patufet de Folgueroles

2007/  /  2007/  /  
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HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions per a l'ajuntament

243Expedient sol·licitant ajuda tècnica i financera per les obres de la xarxa de 
clavegueram i pavimentació de les vies públiques

1956/  /  1961/  /  

1003Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la construcció de les 
escoles i vivenda

1959/10/05 1959/10/05

243Sol·licitud d'ajuda tècnica per l'ampliació de la xarxa de clavegueram 1965/  /  1966/  /  

789Estudis, projectes i subvencions per a la reforma de l'edifici de l'Ajuntament 
(vell)

1974/  /  1996/  /  

575Sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 1982) 1981/  /  1982/  /  

749Sol·licitud de subvenció per a les obres d'urbanització de l'Avinguda de l'Enllaç i 
Cobertura del torrent

1982/  /  1983/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció (PRAM 83) per a les obres de la xarxa de 
clavegueram

1983/  /  1984/  /  

1098Subvencions Associació de defensa forestal (ADF) 1984/  /  2010/  /  

835Expedient de sol·licitud i concessió de subvenció (PRAM 85) per a les obres de 
la xarxa de clavegueram

1985/  /  1990/  /  

954Expedient de sol·licitud de subvenció pels Serveis d'Assistència Social 1986/  /  1986/  /  

579 Inclou projecte tècnicSol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 
1987), per a la reforma de l'edifici de l'Ajuntament

1986/  /  1988/  /  

1033Subvencions Jutjat de Pau 1986/  /  2008/  /  

849Expedient de sol·licitud de subvenció al PUOSC 1988 pel projecte de la 1a i  2a 
fase del sanejament i millora de serveis de diversos carrers de Folgueroles

111988/  /  1988/  /  

575Sol·licitud de subvenció al Pla de col·laboració amb l'administració local (Pcal) 1988/  /  1991/  /  

579 Inclou projectes tècnicsSol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 
trienni 1989-1991)

1989/  /  1989/  /  

580 Inclou projectes tècnicsSol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 1992-
1995)

1991/  /  1992/  /  

581 Inclou projectes tècnicsSol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 1992-
1995)

1991/  /  1992/  /  

582 Inclou projectes tècnics i fotografiesSol·licitud de subvenció al Pla de col·laboració amb l'administració local (Pcal 
1992-93)

1991/  /  1992/  /  

740Expedient de sol·licitud de subvenció al PCAL 1992-93 per a les obres 
d'urbanització del carrer Montserrat

1991/  /  1993/  /  
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851Expedient de sol·licitud i concessió de subvenció al PUOSC 92 per a l'obra 
d'urbanització del passatge del Pedró de la Roca

1991/  /  1996/  /  

583Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (1992-1993) 1992/  /  1994/  /  

583 Inclou projectes tècnicsExpedients de sol·licitud de subvencions ala Generalitat de Catalunya 1992/  /  1995/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Petició subvenció contenidors 1993/  /  1993/  /  

582Sol·licitud de subvenció al Pla de col·laboració amb l'administració local (Pcal 
1994-95)

1993/  /  1994/  /  

787Expedient de sol·licitud de subvenció a la Caixa de crèdit de cooperació local 
pel projecte de condicionament de la carretera BV-5215 d'entrada al poble

1993/  /  1994/  /  

584Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (1994-1997) 1994/  /  1998/  /  

801Expedient de subvenció per a l'obra Xarxa de distribució d'aigua potable de 
Folgueroles

1994/  /  1999/  /  

582 Inclou fotografies Sol·licitud de subvenció al Pla de col·laboració amb l'administració local (Pcal 
1996-97)

1995/  /  1996/  /  

581Sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc 1996-
1999)

1995/  /  1998/  /  

1006Expedients de subvencions del Fons social europeu 1996/  /  1999/  /  

790Expedient de subvenció pel condicionament de l'edifici de Can Dachs 1997/  /  1997/  /  

791Subvencions per la compra de Can Dachs 1997/  /  1997/  /  

649Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (PCAL 1998-
1999)

1998/  /  1998/  /  

788Documentació per tramitar la subvenció del PCAL (1998-1999), millores de 
serveis del carrer i la plaça de la Ricardera, fases 1 i 2

1998/  /  1998/  /  

585Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (1998-1999) 1998/  /  1999/  /  

645Subvencions Diputació exercici 1999 1999/  /  2000/  /  

646Subvencions Diputació exercici 1999 i 2000 1999/  /  2000/  /  

743Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura, Servei de 
Patrimoni, per a les obres de substitució de la coberta de la Casa Museu 
Verdaguer

2000/  /  2000/  /  

760Expedient de sol·licitud de subvenció al FEDER per a les obres d'urbanització 
de la plaça Verdaguer

2000/  /  2003/  /  

852 Inclou fotografies Expedient de sol·licitud de subvenció al PUOSC 2000-2003 per a les 'obres 
d'adequació del carrer Bru de Sala

2000/  /  2003/  /  

743Memòria valorada de les obres d'adequació de la coberta de la Casa Museu 
Verdaguer

2001/  /  2001/  /  

750Projecte de la Passera del Torrent. Sol·licitud de subvenció 2001/  /  2001/  /  
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646Subvencions Diputació i Generalitat exercici 2001 2001/  /  2002/  /  

647Subvencions Diputació i Generalitat exercici 2001 2001/  /  2005/  /  

648Subvencions Diputació. Exercici 2002 2002/  /  2003/  /  

691 Inclou projectes tècnicsExpedient de sol·licitud de subvencions a la Generalitat de Catalunya 2002/  /  2003/  /  

659Subvencions Diputació i Consell comarcal. Exercici 2003 2003/  /  2004/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per honoraris 
de redacció de projectes tècnics

2003/  /  2005/  /  

1090Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 
per l'obra d'urbanització dels carrers Esbart de Vic i Font de la Sala i de la 
Plaça Font del Glaç

2003/  /  2007/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona. Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007

2004/  /  2004/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
celebració de la Festa Verdaguer

2004/  /  2004/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
la'grupació de defensa forestal

2004/  /  2004/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel curs de 
creació de pàgines web

2004/  /  2004/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per obres 
d'ampliació del CEIP Mossèn Cinto

2004/  /  2004/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
calefacció del camp de futbol

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'elaboració de la monografia Els picapedrers

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona de tallers per 
a joves

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
prevenció i control de legionelosi, desinsectació i desratització

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel 
campionat de bicitrial

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel fòrum jove 2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel cap de 
setmana ibèric

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició de material esportiu

2004/  /  2005/  /  

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
educatives

2004/  /  2005/  /  
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1010Subvenció de la Diputació de Barcelona pel centre cultural 2004/08/02 2007/12/24

875Expedient d'informació de subvencions en matèria de patrimoni cultural per la 
Diputació de Barcelona

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a presidència de la Diputació de 
Barcelona per arranjament de la vorada de la banda esquerra de la carretera 
d'entrada al poble

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel Pla 
director de joventut

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
caminades matinals, pedalada BTT i material esportiu

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per difusió, 
espectacles i concerts: Amic amat de Maria del Mar Bonet

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel cap de 
setmana ibèric

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per tallers 
terapèutics per gent gran

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
participació ciutadana

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
setmana del reciclatge

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
de turisme

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'adequació i conservació de lleres públiques

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel segon 
cicle d'itineràncies de l'exposició Desencís d'un paisatge, poesia i natura a 
través de Verdaguer

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel llibre 
dels picapedrers

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la 
remodelació del consultori

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la 
consolidació del tram de muralla de la fortificació ibèrica del Casol de 
Puigcastellet

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
manteniment i conservació de lleres

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel projecte 
de dinamització juvenil

2005/  /  2005/  /  
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877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel 
condicionament de l'equipament de la piscina municipal

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la festa 
de Verdaguer

2005/  /  2005/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per obres 
de restauració o conservació Casa-Museu Verdaguer

2005/  /  2005/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a plans 
locals d'educació permanent

2005/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
exposicions, activitats acadèmiques i de difusió per a la Casa Museu Verdaguer

2005/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per l'edició 
d'una guia de poetes: Miquel Martí i Pol i Jacint Verdaguer i Santaló

2005/  /  2006/  /  

876Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal d'Osona pel pla de 
lectura

2005/  /  2006/  /  

876Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per Paisatges 
de la Plana de Vic: Verdaguer i Miquel Martí i Pol

2005/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
activitats de prevenció i orientació DRAC

2005/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel punt 
d'informació juvenil

2005/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
substitució de làmpades enllumenat públic

2005/  /  2006/  /  

1005Subvenció Generalitat de Catalunya per la Llar d'Infants, curs 05-06 2005/  /  2006/  /  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la Millora de la gestió dels riscos 
sanitaris relacionats amb els productes alimentaris

2005/03/  2006/07/  

940Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pels desperfectes de les 
pluges del mes de setembre de 2005. Adequació i millora dels ponts del molí i 
de la ricardera.

2005/10/31 2007/12/07

1010Subvenció de la Generalitat de Catalunya per la construcció del centre cultural 2005/11/16 2007/02/28

874Expedient d'atorgament d'ajuts en el marc del Catàleg de progames de suport a 
les activitats i serveis locals. Xarxa barcelona municipis de qualitat

2006/  /  2006/  /  

874Expedient per a la participació en el Tercer Concurs premis a la millor iniciativa 
local per estalvi d'energia de la Diputació de Barcelona

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
reedició del llibre La Pedra i els picapedrers

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició de material esportiu

2006/  /  2006/  /  
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875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per riscos 
sanitaris en prodcutes alimentaris

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per l'edició 
del llibre Casa x casa

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
participació ciutadana

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
capvespres Can Dachs

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel cap de 
setmana ibèric i per reedició del fulletó turístic

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per Activitats 
pedagògiques de recerca i difusió de la Casa Museu Verdaguer

2006/  /  2006/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per tallers 
terapèutics per gent gran

2006/  /  2006/  /  

876Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal d'Osona: visites al 
Museu Episcopal de Vic. CEIP Mossèn Cinto

2006/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel tercer 
mercat del llibre vell de poesia

2006/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

2006/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona: 
Mancomunitat la Plana. Joventut

2006/  /  2006/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de noble valor 
cultural: Casa Museu Verdaguer

2006/  /  2006/  /  

1010Subvenció de la Diputació de Barcelona en concepte d'honoraris pel projecte 
de centre cultural

2006/02/03 2006/10/04

874Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a material 
esportiu

2006/  /  2007/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
implantació d'un sistema de gestió energètica municipal

2006/  /  2007/  /  

875Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la guia 
d'entitats, calendari d'activitats de les entitats i per a la constitució del consell 
d'entitats

2006/  /  2007/  /  

876Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal d'Osona pel pla de 
lectura i donem vida a la Biblioteca CEIP Mossèn Cinto

2006/  /  2007/  /  

876Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel Pla local 
de joventut

2006/  /  2007/  /  
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876Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal d'Osona: les 
tradicions al a Comarca d'Osona. CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

2006/  /  2007/  /  

877Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
despeses corrents de la Casa Museu Verdaguer

2006/  /  2007/  /  

941Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a famílies 
desfavorides amb nens de 0 a 3 anys escolaritzats a la llar d'infants

2006/09/20 2007/07/04

1005Subvenció Generalitat de Catalunya per la Llar d'Infants, curs 06-07 2006/  /  2007/  /  

941Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per l'adquisició i 
instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat públic

2006/07/31 2008/01/30

992Subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per la redacció de plans director 2006/  /  2008/  /  

1010Sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció prevista en el PUOSC 2007. 
Centre Cultural 3a fase

2006/06/12 2008/01/11

1386Expedient de sol·licitud de subvenció del pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya  PUOSC, per l'obra de reforma i ampliació d'edifici polivalent per a 
activitats culturals, Centre cultural

2006/12/  2009/09/  

1386Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura, per l'obra de reforma i ampliació d'edifici polivalent per 
a activitats culturals, Centre Cultural

2006/07/  2010/10/  

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Setmana del 
reciclatge i l'educació ambiental

2007/02/22 2007/12/31

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Pla Local de 
Joventut

2007/02/21 2007/11/26

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Activitats casa 
museu Verdaguer

2007/02/22 2007/10/10

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Cap de setmana 
ibèric

2007/02/22 2007/12/31

942Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya. Ajuts a la gestió forestal 
sostenible. Camí vell de Vic

2007/01/17 2007/03/31

989Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Programa Anem el 
Teatre

2007/  /  2007/  /  

989Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Tallers Terapèutics 
per a gent gran

2007/  /  2007/  /  

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Tallers o activitats 
d'educació permanent. Llibre masia x masia

2007/02/22 2008/02/28

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Gestió de riscos 
sanitaris; desinsectació i desratització

2007/02/22 2008/01/31

941Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per el Pla Local de 
Joventut

2007/04/24 2008/01/31
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941Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a l'enllumenat públic 2007/07/27 2008/03/05

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Bicicletada festa 
major, conegueu el nostre entorn i material esportiu

2007/02/22 2008/01/31

941Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Mostra d'entitats i 
introducció el consell del poble

2007/02/20 2008/02/28

942Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal d'Osona pel foment de la lectura 2007/05/25 2008/03/03

989Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Camí de Vic a 
Folgueroles

2007/  /  2008/  /  

992Subvenció de la Generalitat de Catalunya per el finançament de les operacions 
necessàries per a la neteja i el manteniment de carreteres i vies de 
comunicació afectades per les nevades.

2007/  /  2008/  /  

992Subvenció de la Generalitat de Catalunya per l'adequació e l'enllumenat del 
carrer onze de setembre

2007/  /  2008/  /  

992Subvenció del Consell Comarcal d'Osona per l'activitat cultural, les fades del 
canigó. Jacint Verdaguer

2007/  /  2008/  /  

992Subvenció del Consell Comarcal d'Osona per la dinamització de l'esport base 
de Folgueroles a la Comarca d'Osona

2007/  /  2008/  /  

1005Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la Llar d'Infants, curs 07-08 2007/  /  2008/  /  

1032Subvenció del departament d'educació de la Generalitat de Catalunya per a la 
llar d'infants, curs 2007-2008

2007/10/25 2008/12/24

1121Autorització a Diputació de Barcelona per la col·locació de banda reductora de 
velocitat al carrer de la Font. Actuació subvencionada

2007/12/  2008/11/  

1032Subvenció de la Generalitat de Catalunya peer actuacions en matèria 
d'energies renovables. Instal·lació solar tèrmica de 36m2 a centres esportius

2007/08/03 2009/01/09

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica (enllumenat públic)

2007/07/  2009/12/  

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
families desfavorides amb nens de 0 a 3 anys escolaritzats a la Llar d'Infants

2007/07/  2009/05/  

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
activitats extraescolars convocatòria 2007-2008

2007/10/19 2009/07/01

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per el 
conveni d'adhesió al projecte e-TRAM

2007/03/  2009/05/30

1386Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per l'obra de 
reforma i ampliació d'edifici polivalent per a activitats culturals, Centre Cultural

2007/10/  2009/04/  

1032Subvenció de l'Agència de residus de Catalunya per a la implantació de 
deixalleres i altres equipaments per a la recollida seleciva i valorització dels 
residus municipals

2008/01/  2008/11/28
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1032Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la modernització i adequació 
per a la prestació dels serveis públics mitjançant la utilitació de les TIC

2008/05/29 2008/11/11

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona pel control de plagues i prevenció de la 
legionel·losi

2008/04/16 2008/12/10

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona per la pedalada de la festa major 2008/04/16 2008/10/24

1032Subvenció de la Generalitat de Catalunya per actuacions d'adequació de la 
il·luminació exterior

2008/04/14 2008/10/23

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona pel 8è cap de setmana íber-El Casol 
de Puigcastellet

2008/04/16 2008/12/10

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona per un projecte de dinamització i 
prevenció per a la gent gran

2008/07/24 2008/11/  

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona per un projecte d'instal·lació d'energia 
solar tèrmica per a producció d'aigua calenta als equipaments esportius

2008/04/16 2008/09/25

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona per els cap vespres a Can Dachs 2008/04/16 2008/11/26

1033Subvenció del Consell Comarcal d'Osona per el Pla de lectura curs 2008-2009 2008/  /  2008/  /  

1121Expedient de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona, relació 
d'activiitats concedides i denegades

2008/04/  2008/07/  

1168Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua de la 
Generalitat de Catalunya per a l'adequació dels pous vells

2008/07/29 2008/07/29

1005Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la 
Llar d'infants el Patufet. Curs 2008-2009

2008/11/04 2009/10/07

1032Subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'edició de tríptics promocionals 
sobre la Casa Museu Verdaguer

2008/04/16 2009/01/26

1086Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel projecte 
d'instal·lació de la gespa sintètica al camp de futbol

2008/  /  2009/02/  

1088Expedient de subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generaliltat de 
Catalunya pel projecte bàsic i executiu d'ampliació de la llar d'infants El Patufet

2008/  /  2009/  /  

1091Expedient sol·licitud de subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) per 
l'obra d'urbanització de l'Avinguda Atlàntida

2008/  /  2009/  /  

1091Expedient sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per l'obra 
d'urbanització de l'Avinguda Atlàntida

2008/  /  2009/  /  

1093Fons estatal d'inversió local (FEIL). Subvenció pel projecte d'adequació de la 
casa consistorial de Folgueroles

2008/12/  2009/05/13

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a escoles municipals de música 2008/04/  2009/03/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a Tallers, cursos i activitats 
d'educació permanent

2008/04/  2009/04/  
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1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per l'adhesió al programa Anem al 
Teatre període 2008-2012

2008/04/  2009/10/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a plans locals de joventut i 
programa d'activitats

2008/03/  2009/02/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a Xarxa d'entitats de Folgueroles 2008/04/  2009/02/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la cessió de quatre bancs de jardí 2008/07/  2009/12/  

1143Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
reforma del pavelló poliesportiu

2008/02/22 2009/12/15

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ per els 
estudis previs del camp de futbol

2008/03/  2009/03/  

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
retribucions a càrrecs electes

2008/06/18 2009/01/20

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la 
neteja i manteniment de carreteres i vies de comunicació municipals afectades 
per les nevades

2008/07/30 2009/10/30

1167Expedient de sol·licitud de subvenció al departament de cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a l'exposició 100 anys del pedró. Monument que 
recorda el naixement de Jacint Verdaguer i Santaló a Folgueroles

2008/03/31 2009/06/30

1167Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'adquisició de vehicle elèctric per la brigada municipal

2008/11/05 2009/01/21

1258Expedient de subvenció al Departament d'acció social i ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya per l'obra del Centre de dia Rural

2008/  /  2009/  /  

1258Expedient de subvenció a la Diputació de Barcelona per la construcció d'un 
centre per a la gent gran

2008/  /  2009/  /  

1168Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
families desfavorides amb nens de 0 a 3 anys escolaritzats a la llar d'infants

2008/09/07 2010/10/31

1168Expedient de sol·licitud de subvenció al Servei Català d'ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a la contractació de personal auxiliar de teràpia 
ocupacional

2008/05/22 2010/07/29

1168Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la 
dinamització juvenil i tècnics compartits

2008/05/05 2010/04/30

1168Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Institut Català d'energia de la 
Generalitat de Catalunya per a l'adquisició i instal·lació de tecnologies eficients 
a l'enllumenat exterior existent

2008/08/01 2011/07/19

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ per el 
pla director de clavegueram

2008/03/12 2011/03/31

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la pedalada de la festa major 2009/04/  2009/12/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la cursa per als joves 2009/04/  2009/12/  
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1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'exposició "A vol d'ocell. Un 
viage de negocis cap al centre i nord d'Europa"

2009/04/  2009/12/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per ajuts per a la prevenció de la 
legionel·losi

2009/04/  2009/11/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'adquisició de material esportiu 2009/04/  2009/12/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per al control de plagues urbanes 2009/04/  2009/11/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la promoció del turisme literari: 
Festa Verdaguer

2009/04/  2009/12/  

1121Expedient de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona, relació 
d'activitats concedides i denegades

2009/04/  2009/07/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona per a dinamització de la Gent Gran, 
tallers terapèutics per a gent gran

2009/10/  2009/12/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la direcció d'obres d'adequació 
de la casa consistorial de Folgueroles

2009/04/  2009/10/  

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

2009/03/23 2009/07/24

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la 
realització d'activitats de recerca, promoció i difusió de la memòria històrica

2009/02/25 2009/07/10

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'adquisició d'un vehicle polivalent i multifuncional per a la realització de tasques 
i serveis municipals

2009/07/28 2009/12/07

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la 
modernització de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació

2009/04/28 2009/07/22

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la Xarxa d'Entitats de 
Folgueroles, projecte 2009

2009/04/  2010/03/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per el pla local de joventut i programa 
d'activitats

2009/04/  2010/03/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la consolidació de l'aula de 
música

2009/04/  2010/01/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a formació a la gent gran 2009/04/  2010/03/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la consolidació de l'aula de 
psicomotricitat de la Llar d'Infants

2009/04/  2010/03/  

1121Subvenció de la Diputació de Barcelona per a activitats relacionades amb els 
animals de companyia i aus urbanes

2009/04/  2010/03/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts d'urgència 
social

2009/05/  2010/01/  
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1122Subvenció de la Diputació de Barcelona pel suport tècnic en el projecte de 
gestió del camp de futbol

2009/08/  2010/03/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la suficiència alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipals

2009/05/  2010/02/  

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona pel suport tècnic per el pla de 
manteniment del camp de futbol

2009/08/  2010/07/  

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
pavelló poliesportiu, complement equipament

2009/09/23 2010/05/12

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Agència 
Catalana de l'Àigua, per l'adequació dels pous vells

2009/09/15 2010/03/16

1165Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
ajudes socials any 2010

2009/11/27 2011/03/31

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Educació, per la llar d'infants curs 2009-2010

2009/10/28 2011/03/01

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'arranjament de camins afectats per les nevades

2009/05/19 2011/07/01

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'adequació i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat exterior existent

2009/10/21 2011/12/31

1226Expedient de sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per a la contractació de personal de suport als tallers terapèutics

2009/05/29 2012/05/29

1122Subvenció de la Diputació de Barcelona programa gent gran 2010/01/  2010/07/  

1140Expedient de sol·licitud de subvenció al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (FEIL) per a l'obra de millora de les piscines municipals de 
Folgueroles

2010/01/01 2010/09/22

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
suficiència alimentària en el període de 0 a 3 anys a les escoles bressol 
municipals

2010/05/28 2010/07/28

1169Expedient general de sol·licituds de subvencions a la Diputació de Barcelona 
XBMQ i ajuts de suport tècnic

2010/  /  2010/  /  

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
programa complementari d'urgència social

2010/05/03 2010/07/28

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
desenvolupament de plans locals de joventut o programes d'activitats

2010/01/27 2010/12/31

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
materials promocionals turisme literari

2010/01/27 2010/09/27

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
dinamitació del Museu Verdaguer per als usuaris 2.0

2010/01/27 2010/11/30
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1179Subvenció de la Generalitat de Catalunya (PUOSC 2010) per les obres 
complementàries d'urbanització del carrer Bellmunt

2010/  /  2010/  /  

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
inversions en equipament audiovisual vinculat a projectes culturals o artístics 
durant l'any 2010 "Memòria àudio visuals, la cultura més a prop"

2010/06/11 2010/09/14

1259Expedient de subvenció del FEIL (Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local) per l'obra d'adequació dels patis dels tallers terapèutics 
per la gent gran i de la llar d'infants

2010/  /  2010/  /  

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
activitats d'educació per a la salut

2010/11/  2010/11/  

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ per a 
la xarxa d'entitats de Folgueroles, actuacions any 2010

2010/01/27 2011/04/06

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ 10è 
aniversari del cap de setmana ibèric

2010/01/27 2011/01/13

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental

2010/01/27 2011/01/19

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
beques

2010/01/27 2011/03/31

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
activitats d'oci per a joves

2010/01/27 2011/03/10

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
porteries handbol-futbol i cistelles de bàsquet per a les instal·lacions esportives 
del CEIP Mossèn Cinto

2010/05/28 2011/04/08

1169Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ per el 
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 
habitants

2010/02/12 2011/01/13

1226Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a 
famílies desfavorides amb nens (0-3 anys) escolaritzats a la llar d'infants

2010/02/11 2011/03/31

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 1 
desfibril·lador extern automàtic

2010/04/10 2011/03/31

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'adequació de l'enllumenat exterior punts de llum C/ Campet i C/ Mistral

2010/11/22 2011/11/30

1217Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 
per l'obra de reforma i millora de la pista poliesportiva

2010/  /  2012/  /  

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Educació per al servei de llar d'infants curs 2010-2011

2010/11/30 2012/04/17

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'actuació famílies desfavorides amb nens (0-3 anys) escolaritzats a la llar 
d'infants

2010/05/26 2012/04/16
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1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per 
l'actuació tècnics compartits i dinamització de Folgueroles

2010/05/04 2013/10/31

1227Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la 
reforma de l'edifici del servei d'informació juvenil

2010/05/05 2013/10/31

1227Expedient de sol·licitud de subvenció al Servei d'ocupació de la Generalitat de 
Catalunya per el pla d'ocupació "Les TIC al Museu Verdaguer"

2010/04/15 2013/04/22

1227Expedient de sol·licitud de subvenció al Servei Català d'ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a la contractació de personal per a manteniment i 
millora de zones verdes urbanes

2010/09/10 2013/06/03

1270Facturació del Servei d'Atenció Integral a la Gent Gran a l'Àmbit Rural (SAIAR), 
subvenció Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

2010/12/  2013/12/  

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ. Visita 
de les unitats mòbils d'informació al consumidor

2011/01/25 2011/05/24

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 5è 
Cros Escolar

2011/01/25 2011/07/20

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ 2011/04/15 2011/12/31

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals

2011/02/10 2011/12/19

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
canigó 125 veus

2011/01/25 2011/07/29

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 11è 
cap de setmana ibèric

2011/01/25 2011/12/21

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, ajuts 
socials concedits a famílies i veïns de Folgueroles

2011/01/21 2011/12/31

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
desinsectació i desratització, prevenció legionel·losi i control d'aus urbanes

2011/01/25 2011/09/29

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
atenció als animals abandonats a la via pública

2011/01/25 2011/09/29

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, xarxa 
d'entitats de Folgueroles

2011/01/25 2011/12/21

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, edició 
de fulletons turístics

2011/01/25 2012/04/11

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
dinamització juvenil de Folgueroles

2011/01/25 2012/03/08

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 
habitants

2011/02/08 2012/03/15
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1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'actualització de la cartografia topogràfica urbana escala 1:1000

2011/02/  2012/06/  

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
activitats d'educació per a la salut

2011/11/18 2012/11/  

1313Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (Suport 
Tècnic) per el projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 
al CEIP Mossèn Cinto Verdaguer de Folgueroles

2011/09/  2012/05/  

1274Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
suport formació TIC per a la gent gran "I tu, per què no?"

2011/01/25 2013/03/11

1413Subvenció a l'ADF Portal de les Guilleries, pel Pla municipal de prevenció 
d'incendis forestals (PPI). Exercicis 2011-2015

2011/  /  2015/  /  

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals

2012/02/20 2012/07/18

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 12è 
cap de setmana ibèric

2012/02/23 2012/12/17

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
exposició itinerant: Caritat, un llibre almoina, Poesia solidària de Jacint 
Verdaguer

2012/02/24 2012/09/13

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
desinsectació, desratització i prevenció de legionel·losi

2012/02/24 2012/11/22

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, curs 
de suport vital bàsic + DEA

2012/02/24 2012/07/30

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 6è 
cros escolar de Folgueroles

2012/02/24 2012/08/28

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 
habitants

2012/04/11 2012/11/22

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
atenció als animals abandonats a la via pública

2012/02/24 2012/11/22

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ 2012/01/  2012/12/  

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, xarxa 
d'entitats de Folgueroles

2012/02/24 2013/03/14

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, edició 
de fulletons turístics

2012/02/23 2013/08/13

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
vigilància i control sanitari en els establiments alimentaris de Folgueroles

2012/02/24 2013/03/13

1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, 
suport a la solvència financera local i de garantia de la prestació adequada de 
serveis públics locals

2012/11/08 2013/05/08
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1275Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona XBMQ, servei 
de teleassistència

2012/11/  2013/02/  

1313Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (Meses de 
concertació 2012-2015) per l'implantació d'una caldera de biomassa al CEIP 
Mossèn Cinto

2012/07/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a tallers 
de promoció de la salut

2012/11/  2013/12/  

1419 Subvenció 14/X/113204Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona. Meses de 
concertació 2012-2015. Obres de reurbanització del carrer Bisbe Torres i Bages

2012/07/03 2015/08/17

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel suport al 
servei de menjador de les escoles bressol municipals

2013/04/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015"

2013/  /  2013/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per al 7è cros 
escolar de Folgueroles

2013/04/  2013/11/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el 13è 
cap de setmana ibèric

2013/04/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel 
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants

2013/04/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a beques 
esportives per a la inclusió social

2013/04/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
pedalada de la festa major

2013/04/  2013/11/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la 
recollida i acollida d'animals de companyia abandonats perduts al terme 
municipal de Folgueroles

2013/04/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
desinsectació, desratització i prevenció de la legionel·losi

2013/04/  2013/11/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
a la Casa Museu Verdaguer 2013

2013/04/  2013/11/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la Línia 3 
de suport d'escolarització 0-3 anys

2013/11/  2013/12/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la xarxa 
d'entitats de Folgueroles, accions 2013

2013/04/  2014/04/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 5 bancs i 
9 papereres de l'espai urbà

2013/04/  2014/01/  
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1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel suport a 
la funció educativa de les famílies de Folgueroles

2013/04/  2014/04/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
substitució de làmpades de l'enllumenat públic

2013/04/  2014/03/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el 
finançament de l'àmbit de benestar social

2013/04/  2014/06/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a tallers 
de salut 2014

2013/10/  2014/10/  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el 
finançament dels plans locals d'ocupació anys 2013-2014

2013/12/20 2016/04/07

1332Expedient de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

2014/02/  2014/12/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
projectes i activitats de la Casa Museu Verdaguer

2014/03/  2014/12/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel 8è cros 
escolar de Folgueroles

2014/03/  2014/12/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activiats 
de suport a la funció educativa de les famílies

2014/03/  2014/12/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la bústia 
del consumidor i visita de les unitats mòbils d'informació al consumidor de 
Folgueroles

2014/03/  2014/05/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
d'activitats amb bicicleta a Folgueroles

2014/03/  2014/11/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
actuacions de senyalització turística

2014/03/  2014/12/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la cessió 
en propietat de 8 bancs de l'espai públic

2014/03/  2014/07/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel recurs 
tècnic de simulacres d'activació del pla d'actuació municipal d'emergències per 
incendis forestals

2014/03/  2014/09/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges destinats a polítiques 
socials (denegada)

2014/03/  2014/12/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel 
finançament de l'àmbit de benestar social

2014/04/  2015/06/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el 
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants

2014/05/  2015/03/  

08/03/2017 Pàgina 92 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per les 
beques esportives per a la inclusió social

2014/03/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
culturals 2014

2014/03/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la Xarxa 
d'entitats de Folgueroles, accions 2014

2014/03/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
d'educació per a la salut per l'any 2015

2014/09/  2015/01/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals

2014/05/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel servei de 
correu electrònic

2014/10/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

2014/03/  2015/03/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
memòria valorada per a les obres d'assentament i millora del camí ral tram 
oest, des de la casa nova dels Frares a la Teuleria del Raurell, a Folgueroles

2014/02/  2015/11/  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
desratització, prevenció de legionel·losi i control d'aus urbanes

2014/03/  2015/03/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per el 
programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat 
municipal curs 2013-2014

2014/10/  2015/07/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari de finançament de les llar d'infants de titularitat municipal curs 
2012-2013

2014/02/  2015/03/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel recurs 
tècnic de plans d'autoprotecció d'instal·lacions esportives

2014/03/  2015/03/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
mesures per evitar situacions de perill o risc al pavelló municipal. Estimacions, 
valoracions econòmiques

2014/02/  2015/05/  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel recurs 
tècnic de plans municipals de prevenció d'incendis forestals

2014/03/  2015/01/  

1419 Subvenció 14/X/111909Programa complementari de suport a les inversions financeres sostenible. 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Diputació de Barcelona. Obres de 
reurbanització del carrer Bisbe Torres i Bages

2014/07/04 2015/09/09

1407Expedient de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

2015/01/  2015/12/  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari de foment de l'ocupació local

2015/01/01 2015/12/31
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1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la Xarxa 
d'entitats de Folgueroles, accions 2015

112015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

222015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició d'un desfibril·lador extern semiautomàtic pel pavelló poliesportiu de 
Folgueroles

332015/01/19 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per la 
desratització i prevenció de legionel·losi

442015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel projecte 
esportiu per l'any 2015 per tal d'afavorir la convivència mitjançant l'esport

552015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel 9è cros 
escolar de Folgueroles

662015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a beques 
esportives per a la inclusió social

772015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
culturals 2015

882015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició de mobiliari urbà: 6 bancs i 6 paperes

992015/01/16 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals de Folgueroles

10102015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició de medalles pel 9è cros escolar de Folgueroles

11112015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
l'adquisició de banquetes i penjadors

12122015/01/16 2015/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
projectes i activitats de la Casa Museu Verdaguer

13132015/  /  2015/01/16

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel pla 
d'autoprotecció SAIAR

14142015/01/16 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats 
de suport a la funció educativa

15152015/02/18 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel fons de 
prestació per desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5000 habitants

16162015/03/11 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel fons de 
prestació per suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals

17172015/03/20 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel fons de 
prestació per finançament de l'àmbit de benestar social

18182015/03/11 2015/  /  
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1333Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a entitats 
públiques destinades a tercers, projecte Verdaguer edicions

19192015/  /  2015/02/18

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari de garantia de la cohesió social

20202015/03/12 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel curs 
d'autoprotecció i suport vital bàsic

21212015/04/24 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari de finançament de la llars d'infants municipal el Patufet per al 
curs escolar 2014-2015

22222015/04/29 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per reposició 
senyalització jaciment del Casol de Puigcastellet

24242015/05/22 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per avaluació 
de soroll activitat restaurant Bardaguer

25252015/06/26 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per préstec 
de material esportiu per la cursa americana puntuable per al campionat 
Accema/FCM

26262015/07/08 2015/  /  

1407Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per suport 
tècnic en el procés de disseny del futur projecte del pavelló municipal

27272015/09/18 2015/  /  

1406Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel programa 
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la 
prestació de serveis socials

28282015/12/29 2015/  /  
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Codi 101.02.02.05.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions atorgades

902Entitats de Folgueroles: convocatòria subvencions 1989/  /  2001/  /  

652Subvencions per a les entitats 1991/  /  2000/  /  

653Subvencions per a les entitats 2001/  /  2001/  /  

878Subvencions a entitats 2002/  /  2005/  /  

878Subvencions extraordinàries a particulars (arranjament camí de Sant Jordi) 2006/  /  2006/  /  

1165Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats 2006/  /  2007/  /  

1170Expedient de subvenció extraordinària atorgada per a la reconstrucció del pont 
del Raurell

2007/  /  2007/  /  

1166Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats 2008/  /  2009/  /  

1170Expedient de subvenció extraordinària atorgada a l'Ateneu de Folgueroles per 
el premi literari Anna Dodas

2010/  /  2010/  /  

1170Expedient de subvenció extraordinària atorgada a la Comissió de Festes de 
Folgueroles per a la col·laboració amb la Festa Major 2010

2010/  /  2010/  /  

1170Expedient de subvenció extraordinària atorgada a la Fundació Privada Jacint 
Verdaguer

2010/  /  2010/  /  

1170Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats 2010/  /  2010/  /  

1170Expedient de subvenció extaordinària atorgada al CEIP Mossèn Cinto 
Verdaguer per a les despeses de centraleta i manteniment de telèfon, servei 
tècnic i pla lector any 2010

2010/  /  2010/  /  

1246Expedient de subvenció concedida al a Parròquia de Folgueroles per 
l'electrificació de Sant Jordi

2011/01/07 2011/05/04

1246Expedient de subvenció concedida a l'escola CEIP Mossèn Cinto de 
Folgueroles per les activitats informàtiques, pla lector, manteniment ascensor i 
centraleta de telèfon

2011/05/09 2012/01/31

1246Expedient de subvenció concedida a l'Associació Comissió de Festes de 
Folgueroles

2011/08/30 2012/02/01

1246Expedient de sol·licitud de subvencions per part de les entitats 2011/03/25 2012/02/01

1246Expedient de subvenció concedida a la Fundació Privada Jacint Verdaguer 2011/  /  2012/  /  

1246Expedient de subvenció concedida a l'Associació Comissió de Festes de 
Folgueroles per la Festa Major 2012

2012/08/10 2012/12/31

1246Expedient de sol·licitud de subvencions per part de les entitats 2012/04/19 2012/12/31
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1246Expedient de subvenció concedida a l'escola CEIP Mossèn Cinto de 
Folgueroles per les activitats informàtiques, pla lector, manteniment ascensor i 
centraleta de telèfon

2012/01/31 2013/01/22

1246Expedient de subvenció concedida a la Fundació Privada Jacint Verdaguer 2012/03/16 2013/01/11

1363Subvenció per concessió directa a la Comissió de Festes de Folgueroles, 
destinada a finançar les despeses d'organització de la Festa Major de 
Folgueroles del setembre del 2013

2013/09/  2013/12/  

1363Subvenció per concessió directa a la Fundació Privada Jacint Verdaguer, 
destinada a finançar les activitats que realitza relacionades amb la promoció de 
Jacint Verdaguer, i l'obertura i el manteniment de la Casa Museu Verdaguer, 
exercici 2013

2013/01/  2013/12/  

1363Subvenció per concessió directa a l'Escola Mossèn Cinto destinada a finançar 
les despeses del servei tècnic informàtic, el Pla lector i el manteniment de 
l'ascensor i centraleta, necessàries pel bon funcionament del centre exercici 
2013

2013/01/  2013/12/  

1363Convocatòria subvencions de concurrència destinades a fomentar les activitats 
educatives, assistencials, culturals, recreatives i esportives. Exercici 2013

2013/03/  2013/12/  

1363Subvenció per concessió directa a la Fundació Privada Jacint Verdaguer, 
destinada a finançar les activitats que realitza relacionades amb la promoció de 
Jacint Verdaguer, i l'obertura i el manteniment de la Casa Museu Verdaguer, 
exercici 2014

2014/01/  2014/12/  

1363Subvenció per concessió directa a la Comissió de Festes de Folgueroles, 
destinada a finançar les despeses d'organització de la Festa Major de 
Folgueroles del setembre del 2014

2014/08/  2014/12/  

1364Subvenció per concessió directa a l'Escola Mossèn Cinto destinada a finançar 
les despeses del servei tècnic informàtic, el Pla lector i el manteniment de 
l'ascensor i centraleta, necessàries pel bon funcionament del centre exercici 
2014

2014/02/  2014/12/  

1364Convocatòria subvencions de concurrència destinades a fomentar les activitats 
educatives, assistencials, culturals, recreatives i esportives, exercici 2014

2014/03/  2014/12/  

1382Convocatòria subvencions de concurrència destinades a fomentar les activitats 
educatives, assistencials, culturals, recreatives i esportives, exercici 2015

112015/  /  2015/04/27

1365Bases reguladores i convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat 
que es pot incloure als programes de suport al servei de menjador de la llar 
d'infants El Patufet i beques esportives, exercici 2015

222015/  /  2015/04/22

1382Subvenció per concessió directa a l'Escola Mossèn Cinto destinada a finançar 
les despeses del servei tècnic informàtic, el Pla lector i el manteniment de 
l'ascensor i centraleta, necessàries pel bon funcionament del centre exercici 
2015

442015/  /  2015/04/17
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1364Subvenció per concessió directa a la Fundació Privada Jacint Verdaguer, 
destinada a finançar les activitats que realitza relacionades amb la promoció de 
Jacint Verdaguer, i l'obertura i el manteniment de la Casa Museu Verdaguer, 
exercici 2015

552015/  /  2015/01/28

1364Subvenció per concessió directa a la Comissió de Festes de Folgueroles, 
destinada a finançar les despeses d'organització de la Festa Major de 
Folgueroles del setembre del 2015

772015/  /  2015/  /  

1411Subvenció de concessió directa a l'Escola Mossèn Cinto, mitjançant conveni. 
Exercici 2016

222016/05/17 2016/  /  

1411Subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, 
culturals, recreatives i esportives. Exercici 2016

332016/05/26 2016/  /  

1411Subvenció a la Comissió de Festes de Folgueroles. Exercici 2016 442016/06/28 2016/  /  

1411Concessió de Beques Esportives en règim de concurrència competitiva. 
Exercici 2016

552016/07/01 2016/  /  

1411Subvenció a l'ADF Portal de les Guilleries, pel Pla municipal de prevenció 
d'incendis forestals (PPI). Exercici 2016

662016/  /  2016/  /  

1411Subvenció a un ens de l'entitat 2016 (Fundació Privada Jacint Verdaguer) 772016/01/01 2016/12/31

Codi 101.02.02.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Informes i estadístiques 
financeres

1085Estadística pressupostària 1978/  /  1978/  /  

769Memòria anual del SIEM 1990/  /  1990/  /  

534Informes del SIEM ecercici 2002 2004/  /  2004/  /  

651Informe del SIEM. Exercici 2004 2006/  /  2006/  /  

662Compte general de les corporacions locals. Sindicatura de comptes. Exercici 
2003

2006/  /  2006/  /  

Codi 101.02.03.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa

947Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària - Tramitació d'una Operació de 
Tresoreria

2000/  /  2001/  /  
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Codi 101.02.03.01.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'actes d'arqueig

176Llibre d'actes d'arqueig 1902/  /  1956/  /  

177Llibre d'actes d'arqueig 1956/  /  1991/  /  

Codi 101.02.03.01.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de caixa

170Llibre de caixa 1863/  /  1897/  /  

171Llibre de caixa 1897/  /  1907/  /  

172Llibre de caixa 1908/  /  1916/  /  

173Llibre de caixa 1917/  /  1927/  /  

174Llibre de caixa 1928/  /  1959/  /  

9908Llibre de caixa 1955/  /  1955/  /  

175Llibre de caixa 1960/  /  1987/  /  

176Llibre de caixa 1988/  /  1992/  /  
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Codi 101.02.03.01.07
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa Caixes i bancs. Comptes corrents

177Llibre de comptes corrents bancaris 1967/  /  1974/  /  

178Extractes bancaris de comptes corrents 1986/  /  1988/  /  

633Comptes corrents. Documentació Bancde crèdit local (BCL) 1987/  /  1995/  /  

178Extractes bancaris de comptes corrents 1989/  /  1989/  /  

179Extractes bancaris de comptes corrents 1990/  /  1990/  /  

180Extractes bancaris de comptes corrents 1991/  /  1991/  /  

181Extractes bancaris de comptes corrents 1992/  /  1992/  /  

182Extractes bancaris de comptes corrents 1993/  /  1993/  /  

182Extractes bancaris de comptes corrents 1993/  /  1993/  /  

183Extractes bancaris de comptes corrents (gener-juny) 611994/  /  1994/  /  

183Extractes bancaris de comptes corrents (juliol-desembre) 1271994/  /  1994/  /  

184Extractes bancaris de comptes corrents 1995/  /  1995/  /  

184Extractes bancaris de comptes corrents 1995/  /  1995/  /  

632Comptes corrents. Documentació Banc de crèdit local (BCL) 1995/  /  2000/  /  

377Comptes corrents 1996/  /  1996/  /  

378Comptes corrents 1997/  /  1997/  /  

379Comptes corrents 1998/  /  1998/  /  

388Comptes corrents 1999/  /  1999/  /  

608Comptes corrents 2000/  /  2000/  /  

10782Remeses i rebuts bancaris. Comprovants transferències 2000/  /  2000/  /  

609Comptes Corrents 2001/  /  2001/  /  

610Moviments interns de tresoreria, Transferències i càrrecs bancaris. Saldos 
mensuals

2001/  /  2002/  /  

622Comptes Corrents. Ordres pagament, just. Transf, remeses rebuts 2002/  /  2002/  /  

645Comptes corrents. Càrrecs i transferències bancaries 2003/  /  2003/  /  

644Comptes corrents. Extractes bancaris 2003/  /  2004/  /  

672Comptes corrents. Càrrecs i transferències bancàries. Moviments comptes 
bancaris

2004/  /  2004/  /  

628Extractes de comptes bancaris 2005/  /  2005/  /  
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674Comptes corrents. Càrrecs i transferències bancàries. Moviments comptes 
bancaris

2005/  /  2005/  /  

879Extractes bancàris: Comptes Bancaris i Càrrecs i Transferències 2006/  /  2006/  /  

929Càrrecs i Transferències 2007/  /  2007/  /  

930Extractes Comptes Bancàris 2007/  /  2007/  /  

1006Extractes de comptes bancaris 2008/01/  2008/12/  

1135Extractes de comptes bancaris 2009/01/01 2010/12/31

1164Extractes de comptes bancaris 2011/01/01 2011/12/31

1218Extractes de comptes bancaris 2012/01/01 2012/12/31

1269Extractes de comptes bancaris 2013/01/01 2013/12/31

1307Extractes de comptes bancaris 2014/01/01 2014/12/31

1349Extractes de comptes bancàris 2015/01/01 2015/12/31

1404Càrrecs i transferències bancàries 2016/01/01 2016/12/31

1405Extractes de comptes bancàris 2016/01/01 2016/12/31
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Codi 101.02.03.01.08
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa Liquidació d'impostos

1084Contribución empleados riqueza mobiliaria 1955/  /  1955/  /  

1084Liquidacions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1964/  /  1974/  /  

671Delegació d'Hisenda 1980/  /  1992/  /  

559Declaració anual d'operacions 1984/  /  1997/  /  

559Declaració anual d'operacions 1986/  /  1993/  /  

990Companyies de subministrament elèctric 1986/  /  1999/  /  

611Llibre registre de factures per a la declaració d'IVA 1989/  /  1991/  /  

380IVA Aigua 1991/  /  1996/  /  

605Liquidacions de l'Impost de la renda de les persones físiques (IRPF) 1992/  /  2000/  /  

658Esforç Fiscal 1993/  /  1998/  /  

604IVA aigua 1996/  /  1998/  /  

933Declaració anual d'operacions - Model 347 1998/  /  2006/  /  

930Liquidació IVA 1999/  /  2001/  /  

991Companyies de subministrament elèctric 2000/  /  2009/  /  

612Declaracions IRPF. Models 110-190 2001/  /  2001/  /  

782Liquidació d'impostos del personal per a les piscines municipals 2001/  /  2002/  /  

613Declaracions IRPF. Models 110-190 2002/  /  2004/  /  

904Liquidacions IVA 2002/  /  2005/  /  

783Liquidació d'impostos del personal per a les piscines municipals 2003/  /  2005/  /  

1136Liquidacions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF). Declaracions. 
Models 110-190

2005/01/01 2010/12/31

784Liquidació d'impostos del personal per a les piscines municipals 2006/  /  2006/  /  

1366Liquidacions de l'Impost del valor afegit (IVA) 2006/01/01 2015/12/31

1273Declaració anual d'operacions. Model 347 2007/  /  2013/  /  

1272Liquidacions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF). Declaracions. 
Models 111-190

2011/01/01 2012/12/31

1418Aprovació del calendari fiscal per l'¡exercici 2016 17172015/10/26 2015/  /  
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Codi 101.02.03.01.09
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Caixa Justificants de caixa

1078Llibre de caixa de la línia de Folgueroles a Vic 1936/  /  1937/  /  

1078Llibre de caixa 1955/  /  1982/  /  

938Matrius de talonaris de taxes municipals 1989/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.02.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Nòmines i retribucions

612Nòmines 1995/  /  2002/  /  

1073Nòmines brigada 2003/  /  2003/  /  

946Nòmines personal, Departament de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona

2003/01/01 2008/06/30

1371Llistat de costos nòmines personal 2007/01/01 2015/12/31

1371Nòmines personal, Departament de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona

2008/07/01 2012/12/31

1372Nòmines personal, Departament de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona

2011/01/01 2015/12/31

Codi 101.02.03.02.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social MUNPAL

185MUNPAL 1953/  /  1986/  /  

949Variacions, liquidacions i comunicats a la MUNPAL 1961/  /  1971/  /  

186MUNPAL 1986/  /  1993/  /  

Codi 101.02.03.02.03
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Règim general de la Seguretat Social

1172Tresoreria General de la Seguretat Social, TC1 i TC2 1997/  /  2011/  /  
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Codi 101.02.03.02.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Assistència sociosanitària

1003Pòlissa d'accidents de treball 1936/12/28 1936/12/28

185Pòlisses d'assegurança del personal 1941/  /  1952/  /  

954Expedients de concessió de l'ajuda familiar 1956/  /  1957/  /  

949Llibre d'actes de la comissió d'ajuda familiar 1962/  /  1965/  /  

Codi 101.02.03.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Recaptació

65Comptes de recaptació per impostos de consums, bagatges, comerç, ... 1843/  /  1844/  /  

66Comptes de recaptació per impostos de consums, bagatges, comerç, ... 1856/  /  1857/  /  

9068Comptes de recaptació 1987/  /  1991/  /  

205Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT) 1987/  /  1992/  /  

209Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT) 1991/  /  1991/  /  

206Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT) 1992/  /  1992/  /  

207Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT). Altes de vehicles 1993/  /  1994/  /  

208Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT) 1994/  /  1994/  /  

209Organisme Autonòmic local de gestió tributària (OALGT) 1995/  /  1995/  /  

606Notificacions OALGT 1996/  /  1998/  /  

587Comunicats de recaptació (OALGT) 1999/  /  1999/  /  

603Comunicats OALGT 2000/  /  2000/  /  

606Comunicats OALGT 2000/  /  2000/  /  

613Comunicats OALGT 2002/  /  2003/  /  

1071Comunicats ORGT 2004/01/01 2008/12/31
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Codi 101.02.03.04.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Recaptació Liquidacions, plecs de càrrec

1107Avisos de pagament en voluntària de l'impost de circulació de vehicles 1984/  /  1984/  /  

573ORGT. Modificacions de tributs i taxes de ciclomotors i rectificacions al padró 
de ciclomotors

1992/  /  1999/  /  

593ORGT. Modificacions de tributs i taxes 1995/  /  1996/  /  

594Liquidacions de recaptació (OALGT) 1996/  /  1998/  /  

587ORGT. Modificacions de tributs i taxes 1999/  /  1999/  /  

609ORGT. Modificacions de tributs i taxes. Taxa de ciclomotors i quota funerària 2000/  /  2000/  /  

624ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2001/  /  2001/  /  

900ORGT. Modificacions de tributs i taxes. Tributs i variacions a trànsit 2001/  /  2006/  /  

642ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2002/  /  2002/  /  

674ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2003/  /  2003/  /  

675ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2004/  /  2004/  /  

786ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2005/  /  2005/  /  

991ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2007/01/01 2007/12/31

1071ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2008/01/01 2008/12/31

1076ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2009/01/01 2009/12/31

1173ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2010/01/01 2010/12/31

1174ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2011/01/01 2011/12/31

1267ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2012/01/01 2012/12/31

1267ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2012/01/01 2012/12/31

1310ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2013/01/01 2013/12/31

1311ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2014/01/01 2014/12/31

1376ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2015/01/01 2015/12/31

1418ORGT. Modificacions de tributs i taxes 2016/01/01 2016/12/31

Codi 101.02.03.04.03
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Recaptació Fallits i baixes

674Expedient de pendents de pagament de la quota funerària 2003/  /  2003/  /  

1173Expedient de pendents de pagament de la quota funerària 2010/01/01 2010/12/31
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Codi 101.02.03.04.05
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llistes cobratòries

1084Relació nominal d'arbitris entregats al recaptador 1971/  /  1982/  /  

Codi 101.02.03.04.06
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llibres de comptes corrents de 
recaptació en període voluntari i 
executiu

593Comptes de recaptació (OALGT) 1997/  /  1997/  /  

574Comptes de recaptació (OALGT) 1998/  /  1998/  /  

588Compte de recaptació (OALGT) 1999/  /  1999/  /  

606Comptes de recaptació de l'OALGT 2000/  /  2000/  /  

634Comptes de gestió i recaptació exercici 2001 2001/  /  2002/  /  

634Comptes de gestió i recaptació exercici 2002 2002/  /  2003/  /  

662Comptes de gestió i recaptació 2003/  /  2003/  /  

679Comptes de gestió i recaptació 2004/  /  2004/  /  

895Comptes de gestió i recaptació 2005/  /  2005/  /  

1269Comunicats de recaptació de l'ORGT 2009/01/01 2013/12/31

1221Compte de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió Tributaria. 
Exercici 2009

2010/  /  2010/  /  

1222Compte de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió Tributaria. 
Exercici 2010

2011/  /  2011/  /  

1271Compte de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió Tributària 2012/01/01 2012/12/31

1327Compte de Gestió i Recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió Tributària 2013/  /  2013/  /  

1329Compte de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió Tributària 2014/  /  2014/  /  

1417Comunicats de recaptació de l'ORGT 2014/01/01 2016/12/31

Codi 101.02.04.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Talles i estims

188Talles, estims, cadastre 1722/  /  1800/  /  
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Codi 101.02.04.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals

186Expedients de constrenyiment 1883/  /  1901/  /  

623Padrons agrupació tributs 2 1999/  /  2002/  /  

689Padrons agrupació tributs 2 2003/  /  2004/  /  

992Padrons tributs 2007/01/01 2007/12/31

1071Padrons tributs 2008/01/01 2008/12/31

1076Padrons tributs 2009/01/01 2009/12/31

1376Padrons tributs 2015/01/01 2015/12/31

Codi 101.02.04.02.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Amillaraments

187Llibre de l'Amillarament 1842/  /  1842/  /  

187Llibre de l'Amillarament 1851/  /  1851/  /  

187Llibre de l'Amillarament 1863/  /  1863/  /  

187Llibre registre de l'Amillarament i declaracions jurades 1876/  /  1879/  /  

190Apèndixs a l'Amillarament 1886/  /  1922/  /  

190Apèndixs a l'Amillarament 1922/  /  1957/  /  

188Llibre d l'Amillarament i declaracions a l'amillarament 1945/  /  1945/  /  

189 CòpiaLlibre de l'Amillarament 1957/  /  1957/  /  

189Llibre de l'Amillarament 1957/  /  1957/  /  
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Codi 101.02.04.02.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Cadastre

1297Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1298Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1299Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1300Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1301Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1302Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1303Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1304Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1305Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1306Fitxes Cadastrals 1986/  /  1996/  /  

1349Negatius Fotos Aèries Cadastre 1996/10/01 1996/10/01

1081Revisió cadastral finques urbanes del municipi (volum 1) 1999/  /  2008/  /  

1082Revisió cadastral finques urbanes del municipi (volum 2) 1999/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.04.02.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial rústica i 
pecuària/Impost de béns immobles 
(IBI rústica)

214Contribució rústega i pecuària. Fulls de declaracions 1879/  /  1879/  /  

215Contribució rústega i pecuària. Fulls de declaracions 1879/  /  1918/  /  

216Contribució rústega i pecuària 1894/  /  1944/  /  

217Contribució rústega i pecuària 1945/  /  1969/  /  

192Contribució rústica i pecuària 1958/  /  1968/  /  

695Cadastre de la riquesa rústica de 1957 1960/  /  1989/  /  

9909Cadastre de la riquesa rústica de 1957. Fotografies 1960/  /  1989/  /  

9005 Falten els anys 1982-1985, ambdos inclososContribució rústica i pecuària 1975/  /  1994/  /  

694Centre de gestió cadastral i cooperació tributària 1983/  /  1994/  /  

569Cèdul·les de contribució rústega i pecuària. Cadastre rústica 1990/  /  1997/  /  

620 Falta el padró de l'any 1997Padrons contribució rústica 1995/  /  2003/  /  

9056Cèdul·les cadastrals. Cadastre rústica 1998/  /  2001/  /  

901Padrons Tributs IBI 2004/  /  2006/  /  

992Padrons de l'Impost de béns immobles rústics 2007/  /  2007/  /  

1173Padró de l'impost de béns immobles de rústica (IBI rústica) 2010/01/01 2010/12/31

1267Padró de l'Impost de béns immobles rústics 2012/01/01 2012/12/31

1310Padró de l'impost de béns immobles rústics 2013/01/01 2013/12/31

1311Padró de l'impost de béns immobles rústics 2014/01/01 2014/12/31
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Codi 101.02.04.02.06
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial urbana/ Impost 
de béns immobles (IBI urbana)/ 
Contribució sobre edificis i solars

216Contribució rústega i urbana 1844/  /  1865/  /  

218Contribució rústega i urbana 1866/  /  1894/  /  

217Padrons de contribució urbana 1895/  /  1913/  /  

219Contribució urbana. Fulls de declaracions 1905/  /  1905/  /  

221Padrons de contribució sobre edificis i solars. Fulls de declaracions 1905/  /  1905/  /  

223Contribució urbana. Altes i baixes 1914/  /  1935/  /  

219Padrons de contribució sobre edificis i solars 1914/  /  1953/  /  

224Contribució urbana. Altes i baixes 1939/  /  1956/  /  

220Padrons de contribució urbana 1953/  /  1969/  /  

192Contribució territorial urbana 1958/  /  1968/  /  

222Contribució urbana. Cadastre 1964/  /  1964/  /  

221Contribució urbana. Revisió de la contribució 1971/  /  1971/  /  

9007Contribució urbana. Padrons 1974/  /  1990/  /  

223Contribució urbana. Revisió de la contribució. Fitxes dels solars 1980/  /  1980/  /  

220Contribució urbana. Revisió de la contribució 1985/  /  1985/  /  

9008Contribució urbana. Padrons 1991/  /  1991/  /  

567Padrons de contribució urbana i plànols d'emplaçament 1992/  /  1994/  /  

568Padrons de contribució urbana 1995/  /  1996/  /  

570Padrons de contribució urbana 1997/  /  1997/  /  

619Padrons contribució urbana 1998/  /  2000/  /  

9056Cadastre urbana. Llistat 1999/  /  1999/  /  

620Padrons contribució urbana 2001/  /  2003/  /  

901Padrons Tributs IBI 2004/  /  2006/  /  

992Padrons de l'Impost de béns immobles urbans 2007/  /  2007/  /  

1173Padró de l'impost de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 2010/01/01 2010/12/31

1173Padró de l'impost de béns immobles d'urbana (IBI urbana) 2010/01/01 2010/12/31

1267Padró de l'Impost de béns immobles urbans 2012/01/01 2012/12/31

1310Padró de l'impost de béns immobles urbans 2013/01/01 2013/12/31

1311Padró de l'impost de béns immobles urbans 2014/01/01 2014/12/31
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1380Aplicació del coeficient de la Llei de Pressupostos generals de l'estat per a 
2016 als valors cadastrals dels béns immobles urbans

992015/  /  2015/07/13

1418Padró de l'Impost de béns immobles urbans 2016/01/  2016/12/31

Codi 101.02.04.02.07
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Plusvàlues

210Plusvàlua 1966/  /  1970/  /  

211Llibre registre de Plusvàlua 1966/  /  1973/  /  

211Plusvàlua 1966/  /  1974/  /  

211Plusvàlua 1975/  /  1978/  /  

212Plusvàlua 1979/  /  1987/  /  

213Plusvàlua 1987/  /  1992/  /  

215Plusvàlua 1993/  /  1995/  /  

596Plusvàlua 1996/  /  2000/  /  

Codi 101.02.04.02.08
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució industrial/ Llicència fiscal/ 
Impost d'activitats econòmiques (IAE)

203Contribució industrial 1858/  /  1936/  /  

203Altes i baixes a la contribució industrial 1911/  /  1936/  /  

204Altes i baixes a la contribució industrial 1939/  /  1965/  /  

204Contribució industrial 1939/  /  1969/  /  

1078Llibre registre d'altes i baixes a la contribució industrial 1940/  /  1941/  /  

9004Contribució industrial 1974/  /  1989/  /  

9005Contribució industrial 1990/  /  1994/  /  

585Padrons de l'Impost d'activitats econòmiques (IAE) 1995/  /  1998/  /  

622Padrons impost d'activitats econòmiques (IAE) 1999/  /  2003/  /  

901Padrons Tributs IAE 2004/  /  2006/  /  

1267Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2012/01/01 2012/12/31

1310Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2013/01/01 2013/12/31

1311Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2014/01/01 2014/12/31
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Codi 101.02.04.02.09
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost d'utilitats

186Impost sobre la sal 1882/  /  1882/  /  

224Repartiment d'utilitats 1919/  /  1953/  /  

Codi 101.02.04.02.10
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de consum

202Repartiment de consums 1853/  /  1880/  /  

186Repartiment del dèficit general 1877/  /  1893/  /  

202Repartiment de consums 1880/  /  1905/  /  

186Impost equivalent a la sal 1882/  /  1883/  /  

191Impost de consums de luxe 1949/  /  1969/  /  

191Impost de consum de vins 1951/  /  1962/  /  

Codi 101.02.04.02.11
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de cèdules personals

195Cèdules personals 1882/  /  1882/  /  

9079Cèdules personals 1883/  /  1886/  /  

194Cèdules personals 1886/  /  1888/  /  

195Cèdules personals 1888/  /  1893/  /  

196Cèdules personals 1893/  /  1903/  /  

197Cèdules personals 1908/  /  1941/  /  

Codi 101.02.04.02.12
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de prestació personal

186Repartiment de l'impost de prestació personal 1869/  /  1874/  /  

186Impost de prestació personal 1940/  /  1940/  /  

954Expedient de prestació pesonal per a obres municipals 1951/  /  1953/  /  
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Codi 101.02.04.02.13
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Circulació de vehicles/Patent nacional 
de vehicles/ Impost de circulació de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM)

197Padrons de l'impost circulació de vehicles 1876/  /  1930/  /  

198Llibre registre de carruatges 1900/  /  1930/  /  

198Altes i baixes a l'impost circulació de vehicles 1927/  /  1966/  /  

198Padrons de l'impost circulació de vehicles 1929/  /  1973/  /  

199Altes i baixes a l'impost circulació de vehicles 1975/  /  1982/  /  

9003Padrons de l'impost circulació de vehicles 1979/  /  1980/  /  

9004Padrons de l'impost circulació de vehicles 1981/  /  1991/  /  

200Altes i baixes a l'mpost circulació de vehicles 1983/  /  1988/  /  

201Impost circulació de vehicles 1988/  /  1991/  /  

201Altes i baixes a l'mpost circulació de vehicles 1990/  /  1991/  /  

201Altes i baixes a l'impost circulació de vehicles 1992/  /  1993/  /  

566Padrons derecaptació de l'impost circulació de vehicles 1992/  /  1993/  /  

562Padrons de recaptació de l'impost circulació de vehicles 1994/  /  1997/  /  

620Padrons impost circulació de vehicles 1998/  /  1998/  /  

614Tramitació canvi plaques ciclomotor 1999/  /  2002/  /  

621Padrons impost circulació de vehicles 1999/  /  2002/  /  

689Padrons de l'impost circulació de vehicles 2003/  /  2004/  /  

901Padrons Tributs IVTM 2004/  /  2006/  /  

1173Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2010/01/01 2010/12/31

1267Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2012/01/01 2012/12/31

1310Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2013/01/01 2013/12/31

1311Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2014/01/01 2014/12/31

1418Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2016/01/  2016/12/31
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Codi 101.02.04.02.14
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Arbitris

186Inspecció del Timbre 1902/  /  1930/  /  

193Arbitris sobre carns 1932/  /  1962/  /  

192Arbitris sobre carns 1938/  /  1938/  /  

192Arbitris sobre el bestiar sacrificat 1947/  /  1958/  /  

192Recaptació d'arbitris 1947/  /  1965/  /  

191Impost de guarderia rural 1949/  /  1966/  /  

186Impost sobre la radio-audició 1951/  /  1961/  /  

191Lluita sanitària contra la ràbia 1951/  /  1969/  /  

191Impost d'inspecció de motors 1955/  /  1966/  /  

192Prestació personal i de transports 1963/  /  1967/  /  

192Contribució sobre solars sense edificar 1964/  /  1966/  /  

192Padrons d'arbitris i exaccions 1967/  /  1972/  /  

9002Arbitris i exaccions. Agrupació de tributs 1979/  /  1986/  /  

9001Arbitris i exaccions. Agrupació de tributs 1979/  /  1989/  /  

9002Arbitris i exaccions. Agrupació de tributs 1987/  /  1989/  /  

9003Arbitris i exaccions. Agrupació de tributs 1990/  /  1991/  /  

570Padrons agrupació tributs 2 1992/  /  1992/  /  

571Padrons agrupació tributs 2 1993/  /  1993/  /  

572Padrons agrupació tributs 2 1996/  /  1997/  /  
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Codi 101.02.04.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Contribucions especials

243Contribucions especials de les obres de la xarxa de clavegueram. 1a fase 1962/  /  1964/  /  

246Contribuciions especials del projecte d'obres d'enllumenat públic de diversos 
carrers del municipi

1965/  /  1965/  /  

225Contribucions especials 1966/  /  1969/  /  

239Contribucions especials per a les obres de pavimentació dels carrers Nou, 
Major, de la Rambla, i la Ricardera

1968/  /  1969/  /  

240Contribucions especials per a sufragar el projecte d'obres de pavimentació i 
col·locació de voreres a la plaça a l'Avinguda del Generalisimo (Atlàntida)

1968/  /  1969/  /  

835Contribucions especials per a les obres de la xarxa de clavegueram 1986/  /  1986/  /  

833Fitxes de les contribucions especialst de les obres de clavegueram i padrons 
de contribuents

1986/  /  1987/  /  

764Contribucions especials de les obres del projecte d'arranjament de la plaça de 
Cal Rei

1989/  /  1991/  /  

850Bases per ala liquidació de les obres de sanejament i millora de serveis de 
diversos carrers, 1a fase. Folgueroles

1990/  /  1990/  /  

849Expedient de repartiment de quotes en concpte de contribucions especials per 
finançar les obres del projecte de la 1a i  2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

331990/  /  1990/  /  

841Expedient d'aprovació de quotes urbanístiques i d'aprovació definitiva dels 
estatuts de l'Associació Administrativa de Propietaris de la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró

441990/  /  1990/  /  

842Expedient de liquidació de quotes urbanístiques de la unitat d'actuació 
urbanística número 1 (UA1), El Pedró

661990/  /  1990/  /  

850Talonaris de cobrament de quotes en concpte de contribucions especials per 
finançar les obres del projecte de la 1a i  2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

1990/  /  1992/  /  

845Talonaris de pagament de les quotes de les obres d'urbanització de la unitat 
d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

1990/  /  1993/  /  

848Contribucions especials al projecte de la 2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

221991/  /  1992/  /  

848Contribucions especials al projecte de la 2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

331991/  /  1992/  /  
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850Expedient de repartiment de quotes en concpte de contribucions especials per 
finançar les obres del projecte de la 1a i  2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

1991/  /  1994/  /  

765Expedient de rehabilitació i condicionament del carrer Major i de la plaça de Cal 
Rei

1992/  /  1998/  /  

740Contribucions especials per a les obres d'urbanització del carrer Montserrat 1993/  /  1993/  /  

759Contribucions especials, cessions, al·legacions, quotes i comunicacions 
definitives als veïns per a l'obra d'adequació de la carretera BV-5215 d'entrada 
al poble

1993/  /  1995/  /  

810Matrius de talonari de cobrament de quotes urbanístiques de la unitat 
d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles

1993/  /  1998/  /  

824Matrius de talonari de les quotes urbanístiques del Pla parcial sector de "La 
Fàbrica"

1993/  /  2000/  /  

824Quotes urbanístiques del Pla parcial sector de "La Fàbrica" 1993/  /  2000/  /  

824Comptes de les quotes urbanístiques del Pla parcial sector de "La Fàbrica" 1993/  /  2000/  /  

814Liquidació definitiva de les quotes d'urbanització de la Unitat d'Actuació 
Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 1a fase

1996/  /  1996/  /  

810Notificació als propietaris de la liquidació de quotes urbanístiques de la unitat 
d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. 1a fase

1997/  /  1997/  /  

816Liquidació de les quotes urbanístiques de l'obra d'urbanització de la Unitat 
d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  2000/  /  

817Notificacions de quotes i liquidació de les quotes urbanístiques de l'obra 
d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  2000/  /  

817Matrius de talonari de cobrament de quotes urbanístiques de l'obra 
d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  2000/  /  

818Liquidació de les quotes urbanístiques de l'obra d'urbanització de la Unitat 
d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles. 2a fase

1997/  /  2000/  /  

754Expedient de contribucions especials de les obres de millora de serveis del 
carrer i de la plaça de la Ricardera, i carrer Bellmunt

1998/  /  1998/  /  

852Contribucions especials del projecte d'urbanització del carrer Bru de Sala 2001/  /  2002/  /  

1178Expedient de contribucions especials de les obres d'urbanització del Carrer 
Bellmunt

2005/  /  2005/  /  

1089Expedient d'imposició de contribucions especials de l'obra d'urbanització dels 
carrers Esbart de Vic i Font de la Sala i de la Plaça Font del Glaç

2006/  /  2008/  /  

1092Contribucions especials per l'obra d'urbanització de l'Avinguda Atlàntida 2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.02.04.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Drets, taxes i preus públics

319Taxes del cementiri municipal 1943/  /  1973/  /  

194Llibres registre de bicicletes, motos, cotxes i camions per a la taxa de rodatge 1947/  /  1974/  /  

194Taxa de rodatge 1951/  /  1976/  /  

1079Llibre de la taxa d'inspecció de motors 1953/  /  1954/  /  

191Taxa d'ocupació de la via pública 1955/  /  1983/  /  

1078Llibre del segell municipal 1958/  /  1974/  /  

1079Llibre de la taxa d'ocupació de via pública 1959/  /  1974/  /  

225Estadística de recaptació de taxes 1962/  /  1982/  /  

1078Llibre de la taxa d'aigua municipal 1964/  /  1986/  /  

193Taxa d'escombraries 1965/  /  1965/  /  

192Taxa de recollida d'escombraries 1965/  /  1967/  /  

785Matrius de talonaris de la taxa d'obres 1971/  /  1995/  /  

1085Padrons d'exaccions municipals 1973/  /  1978/  /  

785Matrius de talonaris de la taxa d'ocupació de via pública, de tinença de gossos, 
plusvàlues, etc

1978/  /  1996/  /  

1085Fulls de declaracions d'exaccions municipals 1979/  /  1979/  /  

952Comunicats de taxes al Govern Civil 1982/  /  1986/  /  

225Ocupació del sòl, subsòl i vol 1984/  /  1993/  /  

596Talonari de cobrament de la plusvàlua 1989/  /  1991/  /  

570Padrons agrupació tributs 2 1992/  /  1993/  /  

571Padrons agrupació tributs 2 1994/  /  1995/  /  

593Rectificació impostos i taxes (OALGT) 1995/  /  1996/  /  

574Rectificació impostos i taxes (OALGT) 1997/  /  1997/  /  

573Padrons agrupació tributs 2 1998/  /  1998/  /  

574Rectificació impostos i taxes (OALGT) 1998/  /  1998/  /  

587Rectificació impostos i taxes (OALGT) 1999/  /  1999/  /  

623Padrons agrupació tributs 2 1999/  /  2002/  /  

853Altes, baixes i modificacions a les taxes municipals 1999/  /  2007/  /  

608Rectificació impost béns immobles (OALGT) 2000/  /  2000/  /  
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621Padrons quota funerària 2000/  /  2002/  /  

624Rectificació impostos i taxes (OALGT) 2001/  /  2001/  /  

642Rectificació impostos i taxes (OALGT) 2002/  /  2002/  /  

674Rectificació impostos i taxes (ORGT) 2003/  /  2003/  /  

689Padrons agrupació tributs 2 2003/  /  2004/  /  

671Quota funerària 2004/  /  2004/  /  

901Padrons Tributs escombraries 2004/  /  2006/  /  

901Padrons Tributs entrada vehicles 2004/  /  2006/  /  

901Padrons Tributs nínxols 2004/  /  2006/  /  

901Padrons Tributs clavegueram 2005/  /  2006/  /  

991Taxa ocupació sòl, vol i subsòl 2007/  /  2007/  /  

992Taxa de servei de clavegueram 2007/  /  2007/  /  

992Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública 
per aparcaments, càrrega i descàrrega

2007/  /  2007/  /  

992Taxa de recollida d'escombraries 2007/  /  2007/  /  

992Quota funerària 2007/  /  2007/  /  

992Taxa de cementiri municipal 2007/  /  2007/  /  

1384Altes al registre de contribuents de la taxa de la llar d'infants 2009/  /  2014/  /  

1173Padró de la taxa d'escombraries 2010/01/01 2010/12/31

1173Padró de la taxa d'entrada de vehicles-guals 2010/01/01 2010/12/31

1173Padró de la taxa de nínxols 2010/01/01 2010/12/31

1173Padró de la taxa de clavegueram 2010/01/01 2010/12/31

1173Padró de la taxa de la quota funerària 2010/01/01 2010/12/31

1267Padró de la taxa de clavegueram 2012/01/01 2012/12/31

1267Padró de la taxa d'entrada de vehicles-guals 2012/01/01 2012/12/31

1267Padró de la taxa de nínxols 2012/01/01 2012/12/31

1267Padró de la taxa d'escombraries 2012/01/01 2012/12/31

1267Quota funerària: liquidació i baixes a la taxa 2012/01/01 2012/12/31

1310Quota Funerària: Liquidació i baixes a la taxa 2013/01/01 2013/12/31

1310Padró de la taxa de nínxols 2013/01/01 2013/12/31

1310Padró de la taxa d'escombraries 2013/01/01 2013/12/31

1310Padró de la taxa d'entrada de vehicles-guals 2013/01/01 2013/12/31
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1310Padró de la taxa de clavegueram 2013/01/01 2013/12/31

1311Padró de la taxa de nínxols 2014/01/01 2014/12/31

1311Padró de la taxa d'escombraries 2014/01/01 2014/12/31

1311Padró de la taxa de clavegueram 2014/01/01 2014/12/31

1311Quota Funerària: Liquidació i baixes a la taxa 2014/01/01 2014/12/31

1311Padró de la taxa d'entrada de vehicles-guals 2014/01/01 2014/12/31

1418Padró de la taxa del cementiri 2016/01/  2016/12/31

1418Padró de la taxa de clavegueram 2016/01/  2016/12/31

1418Padró de la quota funerària 2016/01/  2016/12/31

1418Padró de la taxa d'entrada de vehicles-guals 2016/01/  2016/12/31

Codi 101.02.04.05.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Multes

226Multes 1923/  /  1989/  /  

225Registre de Multes 1989/  /  1990/  /  

227Multes 1989/  /  1990/  /  

228Multes 1991/  /  1993/  /  

Codi 101.02.05.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Municipal

229Junta General del Repartiment 1883/  /  1943/  /  

229Junta municipal d'Associats 1903/  /  1929/  /  

Codi 101.02.05.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Pericial

229Junta Pericial 1861/  /  1928/  /  

Codi 101.03.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PROVEÏMENTS Proveïment de productes per 
a consum de la població

1107Proveïments 1940/  /  1941/  /  
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Codi 101.03.02.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig Subministrament domiciliari 
d'aigua potable

1003Contractacions d'aigües per a proveïment municipal: safareig i Racó de mossèn 
Cinto

1939/  /  1953/  /  

561Aigües i clavegueram 1954/  /  1989/  /  

562Aigües i clavegueram 1954/  /  1989/  /  

611Facturació del servei d'aigües 1989/01/  1991/10/  

952Facturació del servei d'aigua potable 1989/  /  1991/  /  

601Sol·licitud i concessió de comptadors d'aigua potable 1990/  /  2000/  /  

628Contracte per la gestió del Servei Municipal d'Aigua potable a l'Ajuntament de 
Folgueroles amb l'empresa SAUR

1991/  /  1991/  /  

628Facturació del servei d'aigües (maig-desembre) 1251991/  /  1991/  /  

9055Facturació del servei d'aigües 1991/11/  1993/12/  

600Expedients de subministrament d'aigua 1991/  /  2002/  /  

9056Facturació del servei d'aigües 1994/  /  1998/  /  

9057Facturació del servei d'aigües 1999/  /  2002/  /  

1171Expedient de modificació de la taxa d'aigua. Expedient d'aprovació de tarifes 
d'aigua

1999/  /  2007/  /  

1110Expedients dels comptes del servei d'aigües 2001/  /  2006/  /  

1177Expedient del servei de subministrament d'aigua 2006/01/01 2011/12/31

1177Expedient de modificació de la taxa d'aigua. Expedient d'aprovació de tarifes 
d'aigua

2008/01/01 2008/12/31

1177Expedient de modificació de la taxa d'aigua. Expedient d'aprovació de tarifes 
d'aigua

2009/01/01 2009/12/31
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Codi 101.03.06.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

Racionament

229Carta de racionament familiar 1938/10/05 1938/10/25

229Racionament. Censos 1939/  /  1952/  /  

313Servei Nacional del Blat 1939/  /  1953/  /  

229Racionament. Altes i baixes 1940/  /  1950/  /  

230Racionament. Relació de productes distribuïts 1941/  /  1952/  /  

313Servei Nacional del Blat 1942/  /  1942/  /  

231Racionament. Guies de circulació 1942/  /  1953/  /  

230Declaracions jurades de bestiar 1943/  /  1943/  /  

230Racionament. Oli 1943/  /  1955/  /  

230Racionament. Relacions de productes distribuïts 1944/  /  1953/  /  

232Targes de proveïments 1945/  /  1954/  /  

Codi 101.03.07.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PROVEÏMENTS Transport públic

1335Autorització per fer el transport de viatgers en un carrilet mecànic per efectuar 
la ruta Verdagueriana

221999/03/02 2009/03/02

1075Autorització a l'empresa Comasolives, parades de bus 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.04.02.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS SOCIALS Cooperació i solidaritat

1082Expedient campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple" 2009/  /  2009/  /  

1118Expedient campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple" 2010/  /  2010/  /  

1143Expedient campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple" 2011/  /  2011/  /  

1208Expedient campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple" 2012/  /  2012/  /  

1238Expedient campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2013/  /  2013/  /  

1285Expedient campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2014/  /  2014/  /  

1349Expedient campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2015/  /  2015/  /  

1405Expedient campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2016/01/01 2016/12/31
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Codi 101.04.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS SOCIALS Atenció als refugiats i 
víctimes de guerra

230Racionament. Comptes 1938/  /  1943/  /  

186Impost del "Plato único" 1939/  /  1939/  /  

233Subsidi al combatent 1939/  /  1946/  /  

232Orfes de guerra 1944/  /  1981/  /  

233Mutilats de guerra 1976/  /  1995/  /  

Codi 101.04.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS SOCIALS Assistència social

1085Caixa nacional de subsidis familiars 1939/05/25 1939/05/25

232Ajut a famílies nombroses 1940/  /  1943/  /  

1107Relacions nominals de treballadors, relació de dones que treballen a les 
fàbriques, mútua nacional de previsió, etc.

1943/  /  1955/  /  

233Expedients de famílies nombroses 1944/  /  1979/  /  

1170Expedient d'atorgament d'ajut (fiança) per concepte de lloguer d'immoble 2007/  /  2007/  /  

1363Ajuts d'urgència social concedits a famílies amb situacions d'emergència social 
personal i familiar exercici 2012

2012/02/  2012/12/  

1363Ajuts d'urgència social concedits a famílies amb situacions d'emergència social 
personal i familiar exercici 2013

2013/01/  2013/12/  

1364Ajuts d'urgència social concedits a famílies amb situacions d'emergència social 
personal i familiar exercici 2014

2014/01/  2014/12/  

Codi 101.04.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS SOCIALS Actuacions contra l'atur 
laboral. Orientació 
professional

1279Fitxes del cens de col·locació obrera municipal 1923/  /  1934/  /  

942Expedient del pla d'ocupació. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de 
Catalunya. Personal piscines socorristes i ajudants

2006/03/31 2006/12/29

942Expedient del pla d'ocupació. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de 
Catalunya. Personal piscines socorristes i ajudants

2007/03/15 2007/06/21
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Codi 101.04.06.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS SOCIALS Juntes i Comissions, 
Patronats, Junta local de 
Reformes Socials

232Juntes i comissions locals 1936/  /  1939/  /  

Codi 101.05.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Cementiri i serveis funeraris

952 És fotocòpia de l'original que es conserva a l'arxiu parroquial"Libro del cementerio de la iglesia parroquial de Santa Maria de Folgarolas. 
1884"

1883/  /  1952/  /  

234Títols de propietat de nínxols 19911920/  /  1973/  /  

319Llibre registre del cementiri 1931/  /  1985/  /  

235Títols de propietat de nínxols 3372001973/  /  1988/  /  

319Documentació relativa a la municipalització dels Serveis Funeraris 1995/  /  1995/  /  

Codi 101.05.02.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Epidèmies i contagis

1383Pla d'Autocontrol de prevenció de la legionel·la a l'aigua sanitària dels edificis 
municipals de l'Ajuntament de Folgueroles

2011/  /  2014/  /  

1383Llibres de registre de prevenció i control de la legionel·la dels edificis 
municipals de l'Ajuntament de Folgueroles

2012/  /  2015/  /  

Codi 101.05.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

236Inspecció de locals 1963/  /  1990/  /  

560Piscines 1995/  /  1998/  /  

900Documentació Piscines Municipals: Fitxa de dades de seguretat productes 
químics funcionament piscina

2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.05.03.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Vigilància d'aigua per consum 
públic

236Aigües. Anàlisi bacteriològic 1929/  /  1935/  /  

561Aigües. Analisi bactereològics 1991/  /  1995/  /  

604Aigües. Anàlisis bactereològics 1996/  /  2000/  /  

1035Vigilància i controls sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya 2006/03/31 2006/03/31

Codi 101.05.03.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Vigilància  de productes de 
consum

1032Control sanitari dels menjadors escolars 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.05.03.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Control sanitari de la població

236Campanyes de vacunació 1929/  /  1977/  /  

235Revisió salut escolar 1985/  /  1985/  /  

Codi 101.05.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Personal facultatiu, cos mèdic 
municipal

236Certificats mèdics. Altes i baixes 1940/  /  1969/  /  

236Personal facultatiu 1948/  /  1953/  /  

Codi 101.05.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Centres sanitaris municipals

653Memòries i documentació del dispensari municipal 1988/  /  1996/  /  

899Gestió del Dispensari Municipal 1993/  /  2003/  /  

944Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària - Acords entre Ajuntaments 1997/  /  2001/  /  

945Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària - Actes de les reunions fetes entre els 
ajuntaments que en formen part

1999/  /  2001/  /  
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Codi 101.05.08.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Serveis veterinaris

235Gossos: registre i vacunacions 1948/  /  1974/  /  

641Gossos: registre; vacunacions 1987/  /  2000/  /  

Codi 101.05.09.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Neteja viària, recollida i 
tractament de residus sòlids

9908Premi recollida selectiva d'envasos lleugers concedit pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya

2003/  /  2003/  /  

9908Premi recollida selectiva de brossa orgànica 2004 concedit pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

2005/11/24 2005/11/24

1410Expedient de retirada de la via pública vehicle matrícula 0989CBJ 38382016/11/24 2016/  /  

Codi 101.05.10.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SANITAT Juntes i comissions 
municipals

235Estadístiques sanitàries 1890/  /  1929/  /  

236Llibre d'actes de la Junta de Sanitat 1911/  /  1929/  /  

Codi 101.06.00.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME

1107Documentació esparsa d'urbanisme 1956/  /  1983/  /  

Codi 101.06.01.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Plans directors urbanístics 
supramunicipals

1082Pla general d'ordenació de la Provincia de Barcelona. Delegació Provincial del 
Ministeri de la Vivienda

1959/  /  1959/  /  

1084Objectius, propòsits i avanç. Pla director urbanístic Plana de Vic 2003/  /  2006/  /  
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Codi 101.06.01.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Pla General d'Ordenació 
Urbana/ Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal

238 Inclou plànol de grans dimensions a colorProposta de Miquel Masramon sobre el projecte d'ordenació urbana de 
Folgueroles

1972/  /  1972/  /  

699Avanç Pla General d'Ordenació 1973/  /  1973/  /  

757Informes/Actes previs a la modificació del planejament 1992/  /  1992/  /  

1039Expedients d'aprovació del PGOUM/POUM. Tom 1 2001/  /  2004/  /  

1040Expedients d'aprovació del PGOUM/POUM 2001/  /  2004/  /  

1040Expedients d'aprovació del PGOUM/POUM. Altre documentació varis. Tom 2 2001/  /  2006/  /  

9901Pla d'ordenació urbanística municipal. POUM. Aprovat inicialment el 14.06.2004 2003/  /  2004/  /  

9902Pla d'ordenació urbanística municipal. POUM. Aprovat provisionalment el 
25.07.2005

2003/  /  2005/  /  

9903Pla d'ordenació urbanística municipal. POUM. Aprovat provisionalment 
06.03.2006

2003/  /  2006/  /  

9904Pla d'ordenació urbanística municipal. POUM. Aprovat definitivament el 
4.12.2006

2003/  /  2007/02/22

1041Pla d'ordenació urbanística municipal. Esborrany. POUM 2004/03/  2004/03/  

1041Memòria justificativa de la redacció del pla d'ordenació urbanística municipal. 
POUM

2004/05/06 2004/05/06

1041POUM: Altre documentació 2004/  /  2006/  /  

1034Planimetria esparsa 2006/  /  2006/  /  

1041Expedient del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 2006/08/  2006/12/  

1041Fotocòpia de les rectificacions  fetes en el text del POUM segons resolució de 
22.06.2006

2006/  /  2006/  /  

1042Pla d'ordenació urbanística municipal. POUM. Text refós aprovat el 4.12.2006 2006/12/04 2006/12/04
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Codi 101.06.01.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Normes subsidiàries i 
complementàries

700Normes subsidiàries 1976/  /  1976/  /  

701Normes subsidiàries 1976/  /  1976/  /  

237Normes subsidiàries 1976/  /  1984/  /  

242Al·legacions a les Normes Subsidiàries 1982/  /  1982/  /  

702Normes subsidiàries 1983/  /  1983/  /  

238Normes subsidiàries 1984/  /  1984/  /  

703Normes subsidiàries 1985/  /  1985/  /  

704Normes subsidiàries 1985/  /  1985/  /  

705Normes subsidiàries. Aprovació provisional 1985/  /  1985/  /  

706Normes subsidiàries 1985/  /  1985/  /  

953Documents esparsos de les Normes Subsidiàries de Planejament 1985/  /  1985/  /  

706Modificació de les normes subsidiàries. Desdoblament accés a Folgueroles. 1a 
modificació

1988/  /  1991/  /  

707Modificació de les normes subsidiàries. C/Font - Fàbrica ; Ptge. Noguer ; 
C/Demunt. 3a modificació

1995/  /  1999/  /  

708Modificació de les normes subsidiàries. Can Dachs ; Antic Ajunt.; Antigues 
piscines. 4a modificació

1999/  /  2000/  /  

708Modificació de les normes subsidiàries. Elausa. 5a modificació. Aprovació 
provisional

2000/  /  2003/  /  

709Modificació de les normes subsidiàries. Elausa. 5a modificació 2000/  /  2003/  /  

709Modificació de les normes subsidiàries. Elausa. 5a modificació. Text refós 
verificat

2000/  /  2003/  /  

710Modificació de les normes subsidiàries. Elausa. 5a modificació 2000/  /  2003/  /  

1041Avanç de la revisió de les normes subsidiàries de planejament 2001/  /  2002/  /  

711Modificació de les normes subsidiàries. Pedreres. 6a modificació 2001/  /  2003/  /  

711Modificació de les normes subsidiàries. UAU-4 la Rambla. 7a modificació 2001/  /  2003/  /  

1035Normes subsidiàries de planejament. Altre documentació varis 2001/  /  2006/  /  
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Codi 101.06.01.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Plans parcials

238Pla parcial urbanitzacions Font de la Sala, Font del Rector, i del Pou del Glaç 1964/  /  1966/  /  

238Pla parcial "El Padró" 1977/  /  1978/  /  

838 Falta el plànol número 7 Pla parcial d'ordenació "El Pedró" 1978/  /  1978/  /  

825Expedient del Pla Parcial i reparcel·lació "La Fàbrica": Tramitacions i 
notificacions als propietaris

211985/  /  1993/  /  

787Pla parcial del sector de la Fàbrica 1990/  /  1991/  /  

822Pla parcial sector de "La Fàbrica". Suspès 1991/  /  1991/  /  

828 Són còpia certificada dels plànols del projecte Plànols d'urbanització del Pla Parcial "La Fàbrica" 1991/  /  1991/  /  

822Pla parcial sector de "La Fàbrica". Text refós. Aprovat 1991/  /  1992/  /  

823Pla parcial sector de "La Fàbrica". Aprovat per la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona

1991/  /  1992/  /  

827Expedient administratiu de les obres d'urbanització Pla Parcial "La Fàbrica" 1991/  /  1997/  /  

827Amidament i pressupost. Refòs del sector "La Fàbrica" 1993/  /  1993/  /  

826Expedient del Pla Parcial "La Fàbrica": Tramitacions,i notificacions als 
propietaris, contractació d'obres pendents

431993/  /  2000/  /  

827Expedient del Pla Parcial "La Fàbrica": Final obra 552000/  /  2001/  /  
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Codi 101.06.01.07.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Plans especials

832Projecte de tractament paisagístic de la riera de Folgueroles 1992/  /  1993/  /  

833Projecte de tractament paisagístic de la riera de Folgueroles. Aprovació 
definitiva

1992/  /  1993/  /  

833Pla especial de tractament paisagístic de la riera de Folgueroles 1992/  /  1993/  /  

832Expedient administratiu del pla especial de protecció i ordenació de la riera de 
Folgueroles

1992/  /  1995/  /  

654Espai Natural Guilleries Savassona 1997/  /  2001/  /  

655Espai Natural Guilleries Savassona. Avanç Pla Especial 1999/  /  2000/  /  

767Pla especial de protecció i millora de l'espai natural de les Guilleries-
Savassona. Avanç del pla. Inventari del patrimoni arquitectònic

2000/  /  2000/  /  

767Pla especial de protecció i millora de l'espai natural de les Guilleries-
Savassona. Inventari del patrimoni construït

2001/  /  2001/  /  

767Pla especial de protecció i millora de l'espai natural de les Guilleries-
Savassona. Normativa. Versió provisional. 10

2001/  /  2001/  /  

768Medi rural i activitats agràries a l'espai natural de les Guilleries-Savassona. 
Primer esborrany

2001/  /  2001/  /  

768Pla especial de protecció i millora de l'espai natural de les Guilleries-
Savassona. Documentació Bàsica I

2001/  /  2001/  /  

768Pla especial de protecció i millora de l'espai natural de les Guilleries-
Collsacabra. Suspensió i nous esborranys

2002/  /  2003/  /  

Codi 101.06.01.08.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Estudis de detall

741Estudi de detall "El Campet" 1982/  /  1993/  /  

741Estudi de detall per a l'ordenació de l'illa limitada pels carrers 11 de setembre, 
Sant Jordi i Nou en projecte

1986/  /  1988/  /  

740Estudi de detall d'alineació d'edifici al carrer de la Deamunt cantó nord, tram 
comprès entre el carrer Canigó al final del sòl urbà

1994/  /  1994/  /  

740Estudi de detall dels solars números 2 i 4 del carrer Puigjaner 1995/  /  1996/  /  

741Estudi de detall del carrer Josep Maria Casacuberta, 95 1999/  /  1999/  /  
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Codi 101.06.01.09.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Projectes d'urbanització

240Projecte d'urbanització "Extremo N. Barrio Ricardera" 1978/  /  1979/  /  

241Projecte d'urbanització "Extremo N. Barrio Ricardera" 1978/  /  1979/  /  

840Expedient administratiu del projecte d'urbanització del Pedró 1978/  /  1990/  /  

241Projecte d'urbanització Avinguda de l'Enllaç al sector de la Ricardera 1981/  /  1981/  /  

1021Expedient UAU3 El Campet. Tom 1 1985/  /  1996/  /  

838 Falta plànol núm. 1 Projecte d'urbanització del "Pedró de la Roca" 1988/  /  1988/  /  

839Projecte d'urbanització del "Pedró de la Roca" (NUL) 1988/  /  1988/  /  

839 Falta plànol núm. 1 Planimetria del projecte d'urbanització del "Pedró de la Roca" (aprovada incial i 
definitivament el 1989)

1988/  /  1989/  /  

820Projecte d'urbanització del sector "La Fàbrica" 1990/  /  1990/  /  

821Projecte d'urbanització del Pla Parcial "La Fàbrica" 1990/  /  1990/  /  

821 FotocòpiesProjecte d'urbanització del sector "La Fàbrica". Planimetria 1990/  /  1990/  /  

1029Projecte d'Urbanització de la UAU3 El Campet. Aprovació inicial 1991/06/10 1991/06/10

821Projecte d'urbanització del Pla Parcial "La Fàbrica" 1993/  /  1993/  /  

1028Expedient administratiu per a l'urbanització del vial d'accés al sector industrial 
la fàbrica

1993/  /  1995/  /  

819Projecte d'urbanització del Pla Parcial "La Fàbrica" 1998/  /  1998/  /  

819Projecte d'urbanització del Pla Parcial "La Fàbrica" 1998/  /  1998/  /  

1024Projecte d'urbanització de la UAU3 El Campet 2000/10/  2000/10/  

1027 Segurament és un projecte no aprovat. No està signat pels tècnics i 
l'import del pressupost és diferent del que hi ha signat

Projecte d'urbanització de la UAU3 El Campet 2000/10/  2000/10/  

1023Plànols i esborranys de la UAU3 El Campet 2000/  /  2001/  /  

1023Projecte de reparcel·lació de la UAU3 El Campet. No definitiu 2001/01/  2001/10/  

1023Projecte de reparcel·lació de la UAU3 El Campet 2001/01/  2001/01/  

1025Notes registrals de la UAU3 El Campet 2001/  /  2001/  /  

1026Projecte de reparcel·lació de la UAU3 El Campet 2001/01/  2001/10/  

1026Pla especial de la UAU3 El Campet. Aprovació provisional presentat al PUOSC. 
(022-28/03/01 - 01/860)

2001/01/  2001/03/16

1026Pla especial de la UAU3 El Campet. Aprovació provisional 2001/01/  2001/03/16

1026Pla especial de la UAU3 El Campet. Segons acord de la comissió d'urbanisme 
de Barcelona. Ratificat pel ple

2001/01/  2001/07/13
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1022Expedient Pla especial UAU3 El Campet 2001/  /  2002/  /  

1045Expedient de les obres d'urbanització del Passatge Font de la Ricardera 2002/10/  2002/10/  

1021Expedient UAU3 El Campet. Tom 2 2002/  /  2007/  /  

1028Memòria valorada de sòl urbà del carrer esbart de Vic i carrer font de la sala 2003/09/  2003/09/  

1028Projecte d'adequació de sòl urbà del carrer esbart de Vic. Esborrany inicial 2003/01/  2003/01/  

1031Plànols d'urbanització de sòl urbà del carrer Esbart de Vic - plaça Font de la 
Sala (Fase 1). Carrer Font de la Sala (Fase 2)

2003/09/  2003/09/  

1031Plànols del projecte d'adequació de sòl urbà del carrer esbart de Vic 2003/01/  2003/01/  

1090Projecte d'urbanització dels carrers Esbart de Vic i Font de la Sala i de la Plaça 
Font del Glaç. Fases I i II. Aprovat inicialment i definitivament

2003/10/07 2003/12/16

1022Projecte d'urbanització de la UAU3 El Campet 2003/  /  2004/  /  

1023Pla de seguretat del projecte d'urbanització de la UAU3 El Campet 2003/  /  2004/  /  

1179Projecte d'Urbanització del Carrer Bellmunt 2003/  /  2005/  /  

936Projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2007/09/  2007/10/16

936Projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2007/06/  2007/09/06

936Projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt. Estudi de 
seguretat i salut

2007/10/  2007/10/  

937Annex al projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2007/11/  2007/11/08

1092Projecte d'urbanització de l'Avinguda Atlàntida 2007/12/  2007/12/  

936Projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2007/11/  2008/02/04

937Annex al projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2008/01/  2008/01/15

937Recepció de les obres del projecte d'urbanització del PAU-1 de la Ronda de la 
Demunt

2009/09/  2009/11/  

1179Projecte de les obres complementàries d'urbanització del carrer Bellmunt 2010/  /  2010/  /  

1419Projecte bàsic i executiu de reurbanització del carrer Bisbe Torres i Bages 2014/08/  2014/10/13
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Codi 101.06.02.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Projectes de delimitació de 
polígons i unitats d'actuació 
urbanística

953Documents esparsos de la UAU1 El Pedró 1984/  /  1988/  /  

807unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu

111985/  /  1989/  /  

840Expedient administratiu del projecte de la unitat d'actuació urbanística número 
1 (UA1), El Pedró

111987/  /  1988/  /  

841Expedient administratiu del projecte de la unitat d'actuació urbanística número 
1 (UA1), El Pedró

221988/  /  1989/  /  

818Proposta per a la gestió de la unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les 
Escoles

1989/  /  1989/  /  

808unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu

221990/  /  1990/  /  

841Expedient d'aprovació dels estatuts de l'Associació Administrativa de 
Propietaris de la unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

331990/  /  1990/  /  

842Expedient de requeriment per a la constitució de l'Associació Administrativa de 
Propietaris de la unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

551990/  /  1990/  /  

842Expedient d'aprovació de proposta alternativa a la unitat d'actuació urbanística 
número 1 (UA1), El Pedró i queixes

881990/  /  1991/  /  

808unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu

331991/  /  1992/  /  

811 Falten els plànols 1, 8-14 Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les 
Escoles. 1a fase

1992/  /  1992/  /  

812 Falten els plànols 1, 13-14 Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les 
Escoles. 1a fase. Aprovació definitiva

1992/  /  1992/  /  

808unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu

441993/  /  1993/  /  

808unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu

551993/  /  1994/  /  

809unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu (1a fase)

661994/  /  1995/  /  

812Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les Escoles 1995/  /  1995/  /  

809unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles. Expedient 
administratiu (1a fase)

771995/  /  1997/  /  

812Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Urbanística 2 (UA2). Les 
Escoles. 2a fase

1996/  /  1996/  /  
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Codi 101.06.02.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Projectes de reparcel.lació,  
compensació i expropiació

825Expedient del Pla Parcial i reparcel·lació "La Fàbrica": Tramitacions i 
notificacions als propietaris

211985/  /  1993/  /  

818Proposta de reparcel·lació de la unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). 
Les Escoles

1989/  /  1989/  /  

822Projecte de reparcel·lació del sector de "La Fàbrica". Text refós. Variació 
segons aprovació inicial

1991/  /  1991/  /  

823Projecte de reparcel·lació sector de "La Fàbrica". Text refós. Aprovació inicial i 
definitiva

1991/  /  1991/  /  

824Projecte de reparcel·lació sector de "La Fàbrica". Text refós. Variació segons 
aprovació inicial

1991/  /  1991/  /  

1019Projecte de reparcel·lació de la UAU3 El Campet 1991/  /  1991/  /  

810 Falta el plànol núm. 6 Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). 
Les Escoles

1992/  /  1992/  /  

819Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació urbanística número 2 (UA2). 
Les Escoles. Aprovació definitiva

1992/  /  1992/  /  

821Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial "La Fàbrica". Acord rectificatori 1993/  /  1993/  /  

935Expedient de tramitació d'aprovació del projecte de reparcel·lació del PAU-1 de 
la Ronda de la Demunt

2007/07/10 2008/02/13

Codi 101.06.02.03.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Informes i estudis

1122Projecte de manteniment del camp de futbol 2010/02/02 2010/07/12

08/03/2017 Pàgina 133 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

Codi 101.06.02.03.02
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Aliniacions i rasants

743Sol·licitud de programa d'actuació urbanìstica a Collsespoies, carrer de Sant 
Llorenç

1978/  /  1978/  /  

790Expedient de sol·licitud d'enderrocament de Can Dachs 1979/  /  1980/  /  

743 Falten els plànols Urbanització extrem nord del barri de la Ricardera 1980/  /  1980/  /  

749Sol·licitud de permisos per a realitzar les obres d'urbanització de l'Avinguda de 
l'Enllaç i Cobertura del torrent

1984/  /  1985/  /  

827Informes tècnics i planimetria del Pla Parcial "La Fàbrica" 1988/  /  1991/  /  

743Sol·licitud d'informes urbanístics per finca del carrer Canigó-11 de setembre 1989/  /  1989/  /  

843Informes tècnics relatius a les llicències d'obres de les cases construïdes a la 
unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El Pedró

1990/  /  1993/  /  

827Informe tècnic de les al·legacions presentades al Pla parcial, projecte de 
reparcel·lació i aplicació de quotes urbanístiques del sector "La Fàbrica"

1991/  /  1991/  /  

839Informe tècnic del projecte d'urbanització del "Pedró de la Roca" 1991/  /  1991/  /  

1074Proposta per a l'instal·lació d'un càmping a la Finca Mas d'en Coll de 
Folgueroles

1992/02/  1992/09/  

827Valoració de parcel·les resultants del Pla Parcial "La Fàbrica" 1993/  /  1993/  /  

818Institut de gestió urbanística local. Memòria de gestió 1993-1994 1995/  /  1995/  /  

750Projecte de la Passera del Torrent. Autorització de construcció 2001/  /  2001/  /  

Codi 101.06.02.03.04
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Qualificacions urbanístiques/ 
Certificats urbanístics

953Certificat de qualificació urbanística dels terrenys situats a l'entrada del poble 
(Avda. Atlàntida / Carrer Josep Maria Madrenas)

1989/  /  1990/  /  

1294Expedients de qualificació urbanística 2001/01/01 2014/12/31

Codi 101.06.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura

1315Projecte per a la legalització de la instal·lació tèrmica d'un sistema de biomassa 
al CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

2013/10/  2013/10/  
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Codi 101.06.03.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Obres generals 
d'infrastructura i urbanització

239Projectes d'obres d'arranjament i millora del carrer Major 1909/  /  1967/  /  

239Projecte d'obres municipals del camí de l'Enllaç, clavegueres, i safareig públic 1935/  /  1935/  /  

242Projecte de construcció de safareig públic dels horts de la Sala i instal·lar 
col·lectors al clavegueram

1935/  /  1937/  /  

239Projecte d'arranjament de la connexió entre el carrer Sant Jordi, la Ricardera i 
la plaça Verdaguer

1940/  /  1940/  /  

242Projecte de construcció de safareig públic de la Font del Rector 1949/  /  1949/  /  

241Projecte de reforma d'un tram del carrer de Sant Jordi 1971/  /  1971/  /  

242Projecte de prolongació del carrer de la Rambla i pavimentació de la zona de la 
Ricardera

1972/  /  1978/  /  

749Projecte de cobertura del torrent 1980/  /  1981/  /  

747Projecte d'urbanització de l'Avinguda de l'Enllaç al sector de la Ricardera 1981/  /  1981/  /  

747Expedient administratiu d'urbanització de l'Avinguda de l'Enllaç al sector de la 
Ricardera

1981/  /  1982/  /  

764Projecte d'arranjament de la plaça de Cal Rei 1990/  /  1990/  /  

765Projecte de desdobalment de l'accés a Folgueroles i obres complementàries. 
2a fase

1990/  /  1990/  /  

765Projecte de desdobalment de l'accés a Folgueroles i obres complementàries. 
2a fase

1990/  /  1990/  /  

766Projecte de desdobalment de l'accés a Folgueroles i obres complementàries. 
2a fase. Presentat al PCAL 1990-1991

1990/  /  1990/  /  

740Projecte bàsic i d'execució de les obres d'urbanització del carrer Montserrat 1991/  /  1991/  /  

761Avantprojecte de rehabilitació i condicionament del carrer Major i de la plaça de 
Cal Rei

1992/  /  1992/  /  

741 Inclou projecte presentat al PCAL 92-93 i retornat el 1996 Projecte d'urbanització del carrer Font de la Sala 1992/  /  1996/  /  

830Projecte executiu del passeig del Torrent i espais annexes. Pressupostos 1993/  /  1993/  /  

831Projecte executiu del passeig del Torrent i espais annexes. Plec de condicions 
tècniques, memòria descriptiva i planimetria

1993/  /  1993/  /  

787Planimetria i aprovació del projecte de condicionament de la carretera BV-5215 
d'entrada al poble

1993/  /  1994/  /  

764 El projecte és de 1993, però hi ha una tramesa de plànols de l'any 
1999 

Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació i condicionament del carrer Major i 
de la plaça de Cal Rei

1993/  /  1999/  /  
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751Projecte de millora de serveis del carrer i de la plaça de la Ricardera, i carrer 
Bellmunt

1995/  /  1995/  /  

751Projecte d'adequació i millora de serveis del carrer i de la plaça de la Ricardera, 
i carrer Bellmunt

1995/  /  1995/  /  

760 Falten els plànols 5 i 8 Projecte d'adequació de l'Avinguda Atlàntida 1995/  /  1995/  /  

761Projecte d'adequació del carrer Bru de Sala 1995/  /  1995/  /  

759 Falten els plànols 1, 5, 6, 8, 9 Projecte d'adequació de l'Avinguda Atlàntida 1995/  /  1996/  /  

761 Falten el plànol núm. 1 Projecte d'adequació del carrer Bru de Sala 1995/  /  1996/  /  

750Projecte d'urbanització del carrer i de la plaça de la Ricardera. Fase I i Fase II 1997/  /  1997/  /  

9064Estudi de programació: Urbanització de la plaça Jacint Verdaguer. Document 
d'informació bàsica

1997/  /  1997/  /  

750Projecte d'urbanització del carrer i de la plaça de la Ricardera. Fase I i Fase II, 
presentat al PCAL 1998-99

1997/  /  1998/  /  

751Projecte d'urbanització del carrer i de la plaça de la Ricardera. Fase I i Fase II, 
presentat al PUOSC 1998-99

1997/  /  1998/  /  

788Còpia de plànols del projecte executiu del passeig del Torrent i còpia del 
pressupost de la xarxa de clavegueram del passeig del Torrent

1999/  /  1999/  /  

762Projecte per a les obres d'urbanització de la plaça Verdaguer 2000/  /  2000/  /  

837Projecte d'adequació de sòl urbà dels carrers Bru de Sala, Esbart de Vic, 
Mistral, carretera N-141D (Aprovat definitivament el 02/05/2000)

2000/  /  2000/  /  

852Projecte d'obres d'urbanització del carrer Bru de Sala (Aprovat definitivament el 
29/04/2000)

2000/  /  2000/  /  

9064Projecte d'urbanització de la plaça Jacint Verdaguer. Document d'informació 
bàsica

2000/  /  2000/  /  

851Projecte d'adequació de sòl urbà dels carrers Bru de Sala, Esbart de Vic, 
Mistral, carretera N-141D

2000/  /  2001/  /  

9076Avantprojecte d'urbanització de l'entorn del centre cultural 2005/06/  2005/06/  
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Codi 101.06.03.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Canalització d'aigües, pous

242Projecte de canalització del torrent de Folgueroles 1960/  /  1960/  /  

832Projecte de cobertura d'un tram del torrent de Folgueroles. Presentat al PAM 
1982

1982/  /  1982/  /  

749Expedient administratiu del projecte de cobertura del torrent 1982/  /  1983/  /  

243Expedient de cobertura del torrent de Folgueroles 1983/  /  1988/  /  

796Projecte tècnic, econòmic, descriptiu, pel subministrament d'aigua potable 1984/  /  1984/  /  

599Projectes de millora de la xarxa de distribució d'aigua potable 1990/  /  1993/  /  

800 Hi ha un expedient repetit de la segona, que és el que es va 
presentar al PCAL 

Memòria valorada de les obres a realitzar per la millora i ampliació de la xarxa 
de distribució d'aigua potable de Folgueroles, segons el pla director de la 
població (primera i segona fase)

1991/  /  1991/  /  

802Projecte de millora i ampliació de la xarxa de distribució d'aigua potable de 
Folgueroles (presentant al PUOSC)

1991/  /  1993/  /  

738Projecte de dipòsit de 1000 metres cúbics a Folgueroles. Dipòsit d'aigua al 
bosc de la Sala

1992/  /  1992/  /  

796Projecte de millora i ampliació de la xarxa de distribució d'aigua potable de 
Folgueroles

1993/  /  1993/  /  

800Projecte de millora i ampliació de la xarxa de distribució d'aigua potable de 
Folgueroles

1993/  /  1993/  /  

741Projecte i expedient adminsitratiu d'aprovació del projecte de Font pública del 
Pou de la Font del Glaç

1996/  /  1996/  /  

9059Projecte de condicionament del marge dret del torrent de Folgueroles a 
Folgueroles i perllongació dels col·lectors en alta de Vidrà i Viladrau (Osona)

1999/  /  1999/  /  
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Codi 101.06.03.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Sanejament

242Projecte de construcció de claveguera al carrer Ricardera 1932/  /  1933/  /  

242Projecte de construcció de claveguera a la carretera de Folgueroles a Vic 1936/  /  1936/  /  

243Expedient general i projecte les obres de la xarxa de clavegueram. 1a fase 1960/  /  1964/  /  

243Expedient de construcció de la xarxa de clavegueram dels carrer Major, Plaça 
Verfaguer i carrer Rambla

1961/  /  1965/  /  

563Memòries, estudis i projectes pel subministrament d'aigua potable al municipi 
de Folgueroles

1964/  /  1985/  /  

243Expedient general i projecte tècnic d'ampliació de la xarxa de clavegueram 1965/  /  1966/  /  

243Clavegueram carrer Sant Jordi 1967/  /  1967/  /  

243Clavegueram carrer Nou 1968/  /  1969/  /  

242Informe tècnic i econòmic del clavegueram del carrer de la Ricardera 1969/  /  1969/  /  

243Clavegueram carrer Ricardera 1969/  /  1969/  /  

243Expedient d'instal·lació de clavegueres al passatge Noguer 1979/  /  1979/  /  

244Expedient de clavegueram de Folgueroles 1980/  /  1980/  /  

834Projecte de clavegueram 1980/  /  1980/  /  

834Projecte de clavegueram iclòs al PRAM 2985 1980/  /  1985/  /  

833Primer desglossat i actualitzat de les obres de clavegueram inclòs al POSC 
1986

1985/  /  1988/  /  

850Projecte de la 1a i  2a fase del sanejament i millora de serveis de diversos 
carrers de Folgueroles. Pressupost. Anul·lat

1988/  /  1988/  /  

846Projecte de la 1a i 2a fase del sanejament i millora de serveis de diversos 
carrers de Folgueroles, presentat al POSC 1989

1988/  /  1989/  /  

847Projecte de la 1a i 2a fase del sanejament i millora de serveis de diversos 
carrers de Folgueroles, presentat al POSC 1990

1988/  /  1991/  /  

791Memòria d'ampliació de la xarxa de clavegueram al carrer Josep Maria 
Madrenes

1991/  /  1991/  /  

851Annex de reformes al projecte de la 1a i 2a fase del sanejament i millora de 
serveis de diversos carrers de Folgueroles

1992/  /  1992/  /  

9058Projecte d'obra per la construcció de l'EDAR de Folgueroles 1995/  /  1995/  /  

9058Projecte constructiu del col·lector-interceptor en alta d'aigües residuals de 
Folgueroles

1995/  /  1995/  /  

1074Expedient per la connexió de clavegueres del Carrer Ricardera 2001/  /  2004/  /  
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796Programa de sanejament de les aigües residuals urbanes (PSARU) 2002/  /  2002/  /  

791Autorització de construcció d'un sobreeixidor en una arqueta del col·lector en 
alta que va a l'EDAR de Folgueroles

2004/  /  2004/  /  

9072 És la llicència d'obres 24/2007Expedient administratiu i projecte tècnic d'ampliació de l'Estació depuradora 
d'aigües residuals de Folgueroles (EDAR)

2007/01/  2007/06/  

1074Expedient per a la connexió de clavegueres a Carrer de la Font, 27 2007/  /  2008/  /  

Codi 101.06.03.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Pavimentació i voreres

239Projecte d'arranjament del carrer de la Ricardera 1949/  /  1949/  /  

239Projecte d'instal·lació de voreres del carrer Nou 1950/  /  1950/  /  

240Projecte d'obres de pavimentació i col·locació de voreres a la plaça a 
l'Avinguda del Generalisimo (Atlàntida)

1967/  /  1968/  /  

239Projecte de pavimentació de la plaça Verdaguer 1968/  /  1968/  /  

240Projecte d'obres de pavimentació i col·locació de voreres a la plaça Jacint 
Verdaguer i a l'Avinguda Atlàntida

1968/  /  1968/  /  

239Projecte d'obres de pavimentació dels carrers Nou, Major, de la Rambla, Bru de 
Sala (José Antonio), i la Ricardera

1969/  /  1969/  /  

241Projecte de pavimentació del carrer José Antonio Bru de Sala i reforma d'un 
tram del carrer Sant Jordi

1972/  /  1972/  /  

239Projecte de construcció de voreres al carrer de la Font 1974/  /  1974/  /  

240Projecte de pavimentació dels carrers Vilanova de Sau, Canigó i Mistral 1979/  /  1979/  /  
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Codi 101.06.03.06.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Enllumenat

244Projecte d'obres d'enllumenat públic 1910/  /  1910/  /  

244Projecte d'obres d'enllumenat públic de diversos carrers del municipi 1965/  /  1965/  /  

246Millora de l'enllumenat públic 1980/  /  1981/  /  

851Memòria valorada de la retirada de les línies elèctriques de l'enllumenat 
municipal i substitució per cables trenats. 1a etapa

1989/  /  1989/  /  

851Memòria valorada de la retirada de les línies elèctriques de l'enllumenat 
municipal i substitució per cables trenats. 2a etapa

1989/  /  1989/  /  

851Memòria valorada de la retirada de les línies elèctriques de l'enllumenat 
municipal i substitució per cables trenats. 2a etapa

1991/  /  1991/  /  

851Memòria valorada de la retirada de les línies elèctriques de l'enllumenat 
municipal i substitució per cables trenats. 1a etapa

1991/  /  1991/  /  

750Projecte d'enllumenat públic d'entrada al poble 1994/  /  1994/  /  

827Projecte d'enllumenat públic en la zona denominada urbanització sector "La 
Fàbrica"

1994/  /  1994/  /  

807Projecte de legalització de l'enllumenat públic de la urbanització de la unitat 
d'actuació urbanística número 2 (UA2). Les Escoles

1997/  /  1997/  /  

853Projecte d'instal·lació elèctrica i legalització d'enllumenat públic del carrer Bru 
de Sala

2002/  /  2002/  /  

Codi 101.06.03.07.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Gas

818Proposta per a la instal·lació de gas a la unitat d'actuació urbanística número 2 
(UA2). Les Escoles

1994/  /  1994/  /  

1018Projecte d'instal·lació i legalització de l'instal·lació receptora de gas i de la 
calefacció de la llar d'infants el patufet

2005/02/  2005/12/  
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Codi 101.06.03.08.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Comunicacions: camins, 
carreteres, ponts, ports

244Construcció i manteniment de la carretera de Folgueroles a Vic 1851/  /  1919/  /  

244Construcció de la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau 1926/  /  1926/  /  

244Projecte de pas per carruatges de la carretera de Vic a Folgueroles 1932/  /  1932/  /  

244Construcció de la carretera de les hortes o avinguda Atlàntida 1936/  /  1937/  /  

244Arranjament del camí del Campet 1947/  /  1958/  /  

244Projecte de construcció de la carretera entre Sant Julià i Roda 1949/  /  1950/  /  

244Reparació del camí de Can Puigjaner a Can Marsell 1958/  /  1958/  /  

244Reconstrucció de la palanca de la Font de la Sala 1967/  /  1967/  /  

245Millora del camí de Folgueroles a Tavèrnoles 1976/  /  1977/  /  

245Millora del camí de Folgueroles a Sant Julià 1976/  /  1981/  /  

744Projecte tècnic de les obres d'adequació del camí de Folgueroles a Tavèrnoles 1989/  /  1989/  /  

9059Nova autovia de Lleida a Girona. Tram de Vic a Girona. Estudi d'impacte 
ambiental

1989/  /  1989/  /  

9061Estudi informatiu de nova carretera autovia C-1 (C-25) de Cervera a Girona (2 
vols)

1989/  /  1989/  /  

9060Projecte de traçat. Nova carretera C-25. Tram Vic-Folgueroles (2 vols) 1990/  /  1990/  /  

744Expedient administratiu d'al·legacions a les obres de l'Eix Transversal, C-25, al 
pas pel terme municipal de Folgueroles

1990/  /  2003/  /  

9060Projecte de traçat. Nova carretera C-25. Tram Vic-Folgueroles. Avaluació de 
l'impacte ambiental

1991/  /  1991/  /  

934Projecte d'acondicionament de la carretera BV-5215 a Folgueroles. Primera 
fase

1992/10/  1992/10/  

707Modificació de les normes subsidiàries. Accés sector industrial la Fàbrica. 2a 
modificació

1994/  /  1994/  /  

750Projecte d'adequació del pas de la Riera (passera del torrent) 1995/  /  1995/  /  

758Projecte d'execució de la rotonda de la carretera de Vilanova de Sau i connexió 
fins a la zona urbanitzada

2000/  /  2000/  /  

750Projecte tècnic de Passera del Torrent 2001/  /  2001/  /  

760Desglossat del projecte de rotonda de la carretera de Vilanova de Sau. 1a i 2a 
fase

2001/  /  2001/  /  

1014Desglossat del projecte de la rotonda de la carretera de Vilanova de Sau 1a 
fase

2001/08/  2001/08/  
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9062Estudi informatiu. Desdobalment Eix transversal C-25. Gurb-Calldetenes (vol. 1) 2003/  /  2003/  /  

9062Estudi de viabilitat. Desdobalment Eix transversal C-25. Cervera-Caldes de 
Malavella

2003/  /  2003/  /  

9063Impacte ambiental. Desdobalment Eix transversal C-25. Gurb-Calldetenes 2003/  /  2003/  /  

9064Estudi informatiu. Desdobalment Eix transversal C-25. Gurb-Calldetenes (Tom 
2)

2003/  /  2003/  /  

1014Idees pel projecte de rotonda de la carretera de Vilanova de Sau 1a fase 2004/07/  2004/07/  

1380Estudi d'eixamplament de la Ctra. N-141d, entre el PK 3+700 i PK 4+600. T.M. 
Calldetenes

2004/07/  2004/07/  

9074Avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat. Desdoblament de 
l'eix transversal. C-25 Vic-Caldes de Malavella. Exemplar 10, Tom 1

2006/09/  2006/09/  

9074Estudi d'avaluació de l'impacte sobre la mobilitat. Desdoblament. Carretera C-
25. Tram Cervera-Caldes de Malavella. Memòria

2006/04/  2006/04/  

9075Document refós. Avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat. 
Desdoblament de l'eix transversal. C-25 Cervera-Caldes de Malavella. 
Exemplar 22, Tom 1

2006/09/  2006/09/  

936Projecte de construcció d'un vial al sector PAU-1 de la Ronda de la Demunt 2007/10/16 2007/10/17

9073Projecte constructiu d'eixamplament de la carretera N-141d entre Calldetenes i 
Folgueroles

2008/07/  2008/07/  

9075Remodelació d'accesos a la C-25, C-153 i Bv5213. Tram Folgueroles-
Tavèrnoles. Exempar 7, Tom 1

2008/08/  2008/08/  

Codi 101.06.03.09.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Jardins, parcs, arbrat i platges

1176Projecte executiu d'ordenació de la zona d'horta de Folgueroles, Espai Natural 
Guilleries-Savassona

2011/06/  2011/06/  
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Codi 101.06.03.10.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Telecomunicacions

563Plànols Telefònica 1976/  /  1982/  /  

246Projectes d'obres de telefonia 1979/  /  1990/  /  

564Plànols Telefònica 1985/  /  1993/  /  

838Projecte d'assessorament en obres de telefonia als carrers Atlàntida i Josep 
Maria Madrenas

1990/  /  1990/  /  

953Plànols d'instal·lació de línies telefòniques als carrers Doctor Josep Maria 
Madrenas, Avda. Atlàntida i urbanització el Pedró de la Roca

1990/  /  1991/  /  

1074Expedient d'instal·lació de telèfon a diferent punts del municipi 1990/  /  1997/  /  

843Expedient de retirada de pals de telèfon de la unitat d'actuació urbanística 
número 1 (UA1), El Pedró

13131991/  /  1991/  /  
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Codi 101.06.03.11.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Electrificació

246Avantprojecte de la línia de transport d'energia elèctrica 1971/  /  1971/  /  

844Expedient d'electrificació de la unitat d'actuació urbanística número 1 (UA1), El 
Pedró

13131991/  /  1991/  /  

1030Ampliació del projecte elèctric de l'escola CEIP Mossèn Cinto 1995/09/09 1995/09/09

739Projecte d'instal·lació elèctrica pel subministrament dels pous d'elevació d'aigua 
i d'autorització provisional de posada en marxa dels mecanismes de captació 
d'aigua

1996/  /  1996/  /  

1030Projecte per l'ampliació de la instal·lació en baixa tensió d'un mòdul a l'escola 
CEIP Mossèn Cinto

1998/08/27 1998/10/20

787Projecte i certificació de la instal·lació elèctrica del carrer Doctor Josep Maria 
Madrenas i carrer de la Font

1999/  /  2000/  /  

825Pla parcial sector de "La Fàbrica". Instal·lació elèctrica en baixa tensió de xarxa 
d'enllumenat públic. Certificació de la instal·lació per part del Departament 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya

2000/  /  2000/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Subministrament elèctric a la Comarca 2001/  /  2001/  /  

1017Projecte tècnic de baixa tensió de la llar d'infants el patufet 2001/04/  2002/12/  

763Projecte d'instal·lació elèctrica d'enllumenat públic de les obres d'urbanització 
de la plaça Verdaguer i certificació de la instal·lació

2002/  /  2002/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Oferta per a la connexió de llum a St. Jordi 2004/  /  2004/  /  

1018Instal·lació i legalització del projecte elèctric de la llar d'infants el patufet 2005/01/01 2005/05/31

1033Projecte d'execució de la nova alimentació elèctrica a Girona en 400 kv (MAT). 
Tom 2/3

2005/07/  2005/07/  

1034Projecte d'execució de la nova alimentació elèctrica a Girona en 400 kv (MAT). 
Tom 1/3

2005/07/  2005/07/  

1034Projecte d'execució de la nova alimentació elèctrica a Girona en 400 kv (MAT). 
Tom 3/3

2005/07/  2005/07/  

1032Projecte de reforma de l'instal·lació elèctrica de la Casa Museu Verdaguer 2006/06/  2006/07/  

1030Projecte tèncic per a la legalització de la instal·lació elèctrica del l'escola CEIP 
Mossèn Cinto, formada per un mòdul pre fabricat

2008/08/  2008/09/  

1033Anàlisis de la necessitat d'una nova interconnexió entre França i Espanya. 
Document 1 (MAT)

2008/03/18 2008/03/18

1075Projecte d'execució de la modificació de la línia de transport d'energia elèctrica 
a 400 kv Vic

2009/04/  2009/10/  
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1315Projecte per a la legalització de la instal·lació elèctrica d'una sala de calderes al 
CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

2013/10/  2013/10/  
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Codi 101.06.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i manteniment

246 Plànols de Miquel PallàsProjecte de construcció d'edifici per a l'Ajuntament i escoles municipals 1924/  /  1934/  /  

788Pressupost d'escoles i casa consistorial de Folgueroles segons plànols de 
Miquel Pallàs

1936/  /  1936/  /  

246Projectes d'obres a les escoles 1958/  /  1964/  /  

246Expedient general i projecte de construcció de la pista poliesportiva 1965/  /  1969/  /  

247Projecte cobrir la pista poliesportiva 1971/  /  1978/  /  

903Expedient i projecte d'obres Camp de futbol a la zona esportiva de Folgueroles 1972/  /  1979/  /  

789Estudis, projectes i subvencions per a la reforma de l'edifici de l'Ajuntament 
(vell)

1974/  /  1996/  /  

791Avant projecte de reforma de reforma de l'edifici de l'Ajuntament (Ajuntament 
vell)

1985/  /  1985/  /  

797Projecte d'execució per la reforma de l'edifici de l'Ajuntament (Ajuntament vell). 
Presentat al PUOSC

1986/  /  1986/  /  

798Projecte d'execució per la reforma de l'edifici de l'Ajuntament (Ajuntament vell). 
Presentat al PCAL

1986/  /  1986/  /  

799Projecte d'execució per la reforma de l'edifici de l'Ajuntament (Ajuntament vell). 
Renúncia al PUOSC

1986/  /  1987/  /  

770Projecte d'arranjament de la teulada del cementiri municipal 1987/  /  1987/  /  

1015Projece d'execució per la reforma de l'edifici de l'Ajuntament. Llar d'Infants 1987/03/12 1987/03/12

769Avantprojecte de vestuaris annexes a la pista poliesportiva 1988/  /  1988/  /  

804Projecte de reforma interior i ampliació d'un local per destinar-lo a dispensari 
municipal (modificació final)

1988/08/  1988/08/  

804Projecte de reforma interior i ampliació d'un local per destinar-lo a dispensari 
municipal (aprovació incial)

1988/01/29 1988/01/29

804Projecte de reforma interior i ampliació d'un local per destinar-lo a dispensari 
municipal (aprovació definitiva)

1988/04/  1988/04/  

769Projecte de vestuaris annexes a la pista poliesportiva 1990/  /  1990/  /  

1030Escola CEIP Mossèn Cinto. Obres noves escoles 1990/  /  2005/  /  

770Projecte de magatzem per a equipaments municipals 1991/  /  1991/  /  

791Memòria de la reforma o adequació de la distribució de les dependències de 
les oficines municipals (Ajuntament vell)

1991/  /  1991/  /  

322 Se li va donar la llicència d'obres 45/91 Projecte executiu de les Escoles Mossèn Cinto 45451991/  /  1991/  /  
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770Expedient de contractació de les obres del projecte de magatzem per a 
equipaments municipals

1991/  /  1993/  /  

769Projecte d'addició de planta primera sobre els vestuaris annexes a la pista 
poliesportiva

1992/  /  1992/  /  

1012Projecte d'enllumenat del camp de futbol 1992/  /  1992/  /  

766Projecte de reforma d'adequació de local per a biblioteca pública 1992/  /  2001/  /  

791Petició de redacció de projecte de reforma de la casa consistorial (Ajuntament 
vell)

1993/  /  1993/  /  

791Estudi de programació per a la reestructuració de la casa consistorial de 
Folgueroles (Ajuntament vell)

1993/  /  1993/  /  

899Memòria valorada per a l'adequació del local del dispensari municipal 1993/  /  1993/  /  

1016Projecte bàsic i d'execució d'adequació de la llar d'infants. Nul 1993/09/23 1993/09/23

1016Projecte bàsic i d'execució d'adequació de la llar d'infants 1993/09/23 1993/09/23

1016Projecte bàsic i d'execució de les llar d'infants 1993/11/10 1993/11/10

791Dossier bàsic de rehabilitació de la casa consistorial de Folgueroles 
(Ajuntament vell)

1994/  /  1994/  /  

792Projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de la casa consistorial de 
Folgueroles (Ajuntament vell).

1994/  /  1994/  /  

793Projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de la casa consistorial de 
Folgueroles (Ajuntament vell). Òpia de planimetria i plec de condicions

1994/  /  1994/  /  

837Projecte d'execució de la piscina municipal (PP "La Fàbrica") 1994/  /  1994/  /  

837Projecte d'adequació de la piscina municipal 1996/  /  1996/  /  

743Projecte de substitució de la coberta de la Casa Museu Verdaguer 1997/  /  1997/  /  

1016Projecte  d'adequació de la llar d'infants 1997/07/  1997/07/  

1016Projecte bàsic i d'execució d'adequació de la llar d'infants 1997/07/02 1997/07/02

1026Deficiències detectades a l'escola CEIP Mossèn Cinto 1997/  /  2006/  /  

766Projecte-estudi de necessitats per a la rehabilitació i remodelació del pavelló 
municipal de Folgueroles

1998/  /  1998/  /  

805Projecte de reforma i ampliació d'edifici públic destinat a dispensari municipal 
(carrer de la Rambla)

1998/  /  1998/  /  

805Projecte bàsic i d'execució d'adequació del nou dispensari municipal. Antigues 
escoles municipals

1998/  /  1998/  /  

769Projecte d'adequació de l'exterior del pavelló i el seu entorn 1999/  /  1999/  /  

806Projecte bàsic i d'execució d'adequació de reforma-ampliació dispensari 
municipal

1999/  /  1999/  /  

1016Projecte bàsic i d'execució d'ampliació de la llar d'infants el patufet. Nul 1999/09/13 1999/09/13
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1017Projecte bàsic i d'execució d'ampliació de la llar d'infants el patufet 1999/09/13 2000/01/19

806Projecte d'instal·lació d'electricitat en local destinat a dispensari municipal 2000/  /  2000/  /  

1013Projecte bàsic i executiu de remodelació del camp de futbol de Folgueroles 2000/11/  2000/11/  

1019Projecte bàsic i d'execució de l'ampliació de l'edifici de la llar d'infants el patufet 2000/10/  2000/12/  

789Memòria adequació façana i sotre de planta segona edifici municipal de Can 
Dachs

2001/  /  2001/  /  

793 Projecte de juliol. Falten els plànols 6, 8, 9, 11, 12 Projecte d'execució de la casa consistorial de Folgueroles (Can Dachs). 
Memòria, annexes i plec de condicions. Memòria, annexes i plec de condicions. 
Estudi de seguretat i salut

2001/  /  2001/  /  

794 Projecte de juliol Projecte d'execució de la casa consistorial de Folgueroles (Can Dachs). 
Pressupost. Justificiació de preus

2001/  /  2001/  /  

795 Els plànols són a la UI 796Projecte d'execució d'adequació de la casa consistorial de Folgueroles (Can 
Dachs)

2001/09/  2001/09/  

796 Projecte a la 795Projecte d'execució d'adequació de la casa consistorial de Folgueroles (Can 
Dachs). Planimetria

2001/09/  2001/09/  

900Documentació Piscines Municipals: Projecte Tècnic de baixa tensió piscina 2001/  /  2001/  /  

976Projecte d'Adequació Sales primer pis edifici Ajuntament (Can Dachs) 2001/10/31 2001/10/31

1008Projecte de consolidació d'edifici municipal, Cal Llibre 2001/  /  2001/  /  

9064Estudi de programació de la casa Consistorial. Document d'informació bàsica 2001/  /  2001/  /  

9064Projecte d'execució d'adequació de la casa Consistorial. Document d'informació 
bàsica

2001/  /  2001/  /  

9075Estudis prèvis Cal Llibre Casa Màgica 2001/07/  2001/07/  

1382Expedient de la reforma i ampliació del CEIP Mossèn Cinto, 2a línia 2001/  /  2008/  /  

1031Memòria de l'ampliació del cementiri municipal 2003/03/  2003/03/  

1018Projecte bàsic i d'execució. Memòria de reforma i ampliació de la llar d'infants el 
patufet. Fase 2. Acabats interiors

2004/04/  2004/04/  

1030Aparell elevador de l'escola CEIP Mossèn Cinto 2004/02/04 2004/02/04

9078Projecte de reforma i ampliació de l'escola CEIP Mossèn Cinto. Estat de 
dimensions i característiques de l'obra executada

2004/07/  2004/07/  

807Projecte i memòria d'adequació d'accés al dispensari 2004/  /  2005/  /  

1382Projecte de reforma i ampliació del CEIP Mossèn Cinto, 2a línia 2004/  /  2005/  /  

1030Legalitzacions d'instal·lacions a l'escola CEIP Mossèn Cinto: gas, calefacció, 
aigua i alarmes

2004/  /  2006/  /  

1010Estudi geotècnic per la construcció d'un centre cultural a la carretera Vilanova 
de Sau

2005/06/21 2005/07/19
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1019Memòria de reforma i ampliació de l'edifici de la llar d'infants el patufet 2005/01/  2005/01/  

1019Projecte bàsic i d'execució de l'ampliació de l'edifici de la llar d'infants el patufet. 
Fase 2

2005/02/  2005/02/  

1077Memòria de reforma i ampliació de l'edifici de la llar d'infants el patufet 2005/02/  2005/02/  

1382Informe geològic-geotècnic per a la reforma i ampliació del CEIP Mossèn Cinto, 
2a línia

2005/  /  2005/  /  

9076Projecte inicial de les obres del centre cultural. Volum 1 i 2 2005/09/21 2005/09/21

9077Projecte del centre cultural 1a fse. Desert 2005/09/  2005/09/  

9077Projecte de centre cultural 3a fase. Volums 1 i 2 2005/07/  2005/07/  

1026Projecte de reforma de la coberta de l'escola CEIP Mossèn Cinto 2005/12/  2006/01/  

1031Expedient administratiu i Memòria Fase 1 de l'ampliació del cementiri municipal 2005/05/  2006/06/30

935Projecte bàsic i executiu de l'acondicionament de l'equipament de la piscina 
municipal de Folgueroles.

2006/12/  2006/12/  

1030Projecte d'adequació de la Casa Museu Verdaguer 2006/09/  2006/09/  

1143Proposta de remodelació del pavelló poliesportiu amb criteris bioclimatics 2006/  /  2006/  /  

1010Centre cultural municipal: Estudi de seguretat i salut i projecte tècnic 2006/11/  2007/02/06

9070 És la llicència d'obres 20/2008Projecte bàsic i executiu d'ampliació del Ceip Mossèn Cinto. Exemplar 2. Tom I 2007/11/  2007/11/  

9071 És la llicència d'obres 20/2008Projecte bàsic i executiu d'ampliació del Ceip Mossèn Cinto. Exemplar 2. Tom II 2007/11/  2007/11/  

9083Projecte bàsic i d'execució. Centre cultural. Reforma i ampliació d'edifici 
polivalent per activitats culturals

2007/09/28 2007/09/28

9083Projecte centre cultural. Reforma i ampliació d'edifici polivalent per activitats 
culturals

2007/09/28 2007/09/28

9069 És la llicència d'obres 20/2008Expedient administratiu, Projecte inicial i Estudi de seguretat i salut per a 
l'ampliació de les escoles Ceip Mossèn Cinto

2007/06/  2008/12/08

1075Expedient i projecte de les obres de construcció d'un vas petit piscina per a ús 
públic

2008/05/  2008/07/  

1086Redacció i execució del projecte modificat d'instal·lació de la gespa sintètica al 
camp de futbol

2008/07/  2008/07/  

1086Memòria tècnica descriptiva  per la redacció i execució del projecte modificat 
d'instal·lació de la gespa sintètica al camp de futbol

2008/07/  2008/07/  

1087Redacció i execució del projecte d'instal·lació de gespa sintètica al camp de 
futbol

2008/03/  2008/03/  

1087Redacció i execució del projecte d'instal·lació de gespa sintètica al camp de 
futbol. Aprovat definitivament

2008/03/  2008/04/22

1088Projecte bàsic i executiu d'ampliació de la llar d'infants El Patufet. Modificat A 2008/10/  2008/10/  

1088Projecte bàsic i executiu d'ampliació de la llar d'infants El Patufet 2008/07/  2008/07/  
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1256Projecte bàsic de l'obra Centre de dia Rural 2008/07/  2008/07/  

1256Projecte executiu de les intal·lacions del Centre de dia Rural 2008/09/  2008/09/  

1257Estudi de seguretat i salut de l'obra Centre de dia Rural 2008/07/  2008/07/  

1257Projecte bàsic i executiu de l'obra Centre de dia Rural 2008/07/  2008/07/  

1257Annex: Mobiliari i equipament obra Centre de dia Rural 2008/  /  2008/  /  

1380Separata II fase de l'obra de revisió del projecte d'adequació de la casa 
consistorial Folgueroles

2008/12/01 2008/12/01

1387Projecte i avantprojecte de legalització de l'instal·lació elèctrica de baixa tensió 
d'un edifici polivalent per activitats culturals, Centre Cultural

2008/  /  2009/  /  

1387Projecte d'instal·lació receptora de gas propà per edifici polivalent per activitats 
culturals, Centre cultural

2008/  /  2009/  /  

1387Projecte i avantprojecte de legalització d'instal·lació de calefacció a edifici 
polivalent per activitats culturals, Centre Cultural

2008/  /  2009/  /  

1387Instal·lació d'aigua a edifici polivalent per activitats culturals (Centre Cultural) 2008/  /  2009/  /  

1387Instal·lació ascensor a edifici polivalent per activitats culturals (Centre Cultural) 2008/11/  2009/  /  

1380Revisió del projecte d'adequació de la casa consistorial de Folgueroles 2009/01/  2009/01/  

9082Projecte d'instal·lacions reforma Casa Consistorial (no definitiu) 2009/05/  2009/12/  

1094Projecte d'instal·lació elèctrica de reforma parcial d'un edifici destinat a 
ajuntament

2009/12/  2010/03/  

1094Projecte d'instal·lació tèrmica (calefacció i ACS) de reforma parcial d'un edifici 
destinat a ajuntament

2009/12/  2010/03/  

1140Projecte bàsic i executiu de l'obra de millora de les piscines municipals. 
Aprovació definitiva

2010/01/01 2010/02/20

1176 Forma part de la documentació de la caixa 9078Projecte de reforma i ampliació de l'escola CEIP Mossèn Cinto. Projectes 
d'instal·lació de calefacció, gas i electricitat

2010/  /  2010/  /  

1217Projecte bàsic i executiu de reforma i millora de la pista poliesportiva 2010/05/  2010/09/  

1259Pla de seguretat i salut de l'obra d'adequació i ampliació dels patis dels tallers 
terapèutics per a la gent gran i de la llar d'infants

2010/  /  2010/  /  

1259Memòria de l'obra d'adequació i ampliació dels patis dels tallers terapèutics per 
la gent gran i de la llar d'infants

2010/  /  2010/  /  

1256Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica del Centre de dia Rural 2011/  /  2011/  /  

1315Projecte executiu per a la implementació d'una caldera de biomassa a l'escola 
Mossèn Cinto

2012/03/  2012/03/  

1313Pla de seguretat i salut laboral de l'obra projecte d'execució per a la implantació 
d'una caldera de biomassa al CEIP Mossèn Cinto

2013/06/  2013/06/  
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1413Llibres RITE de manteniment de la Caldera de Biomassa de l'Escola Mossèn 
Cinto de Folgueroles

2014/01/01 2015/12/31

1369Aprovació projecte bàsic i executiu d'ampliació del cementiri municipal 20202015/  /  2015/11/17

1410Fotografies obres de repàs general dels nínxols del cementiri municipal 2016/12/01 2016/12/31

Codi 101.06.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Brigada municipal d'obres

1078Llibre registre d'hores treballades pel peó de la brigada municipal 1950/  /  1951/  /  

692Fulls de treball de la brigada municipal 2004/  /  2004/  /  

712Fulls de treball de la brigada municipal 2005/  /  2005/  /  

934Fulles de Feina Brigada Municipal 2006/  /  2007/  /  

1007Hores extres brigada municipal 2008/  /  2008/  /  

1163Hores extres brigada municipal 2009/01/01 2011/12/31

Codi 101.06.06.01.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

Col·locació de guals, marquesines i 
tenderols

1377Llicències d'ús privatiu del domini públic Festa Major 2013-2015 2013/  /  2015/  /  
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Codi 101.06.07.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències d'obres particulars

248Construcció d'un mur 111877/  /  1877/  /  

248Expedients d'obres particulars 1877/  /  1965/  /  

248Vallar la casa 111901/  /  1901/  /  

248Construcció d'un mur 111902/  /  1902/  /  

248Construcció d'un habitatge 221902/  /  1902/  /  

248Reformar vivenda 111903/  /  1903/  /  

248Eixamplar el portal 111913/  /  1913/  /  

248Construir un portat a la casa 221913/  /  1913/  /  

248Reformar façana 111917/  /  1917/  /  

248Reparació d'una paret 111919/  /  1919/  /  

248Construcció de 30 m. De cuneta del cami 111920/  /  1920/  /  

248Reedificar la casa 111922/  /  1922/  /  

248Fer pas per carruatges 111924/  /  1924/  /  

248Instal.lacio tuberia de conduccio d'aigua 111927/  /  1927/  /  

248Modificar obertures de la façana i obrir pas per carruatges 111928/  /  1928/  /  

248Fer un pas per carruatges 111929/  /  1929/  /  

248Fer obertura a la façana, fer un mur i ampliar 2 m. Un pas per carruatges 221929/  /  1929/  /  

248Construcció d'un mur 331929/  /  1929/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa i pis 441929/  /  1929/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa 551929/  /  1929/  /  

248Instal.lació d'una porta d'entrada a la façana 111930/  /  1930/  /  

248Construcció d'un balco 111931/  /  1931/  /  

248Construcció de l'acera davant la casa 111933/  /  1933/  /  

248Transformar un portal en finestra, una finestra en portal i obrir dues finestres al 
2on. Pis.

221933/  /  1933/  /  

248Eixamplar un portal 111935/  /  1935/  /  

248Instal.lar una linea aerea per transport d'energia electrica d'alta tensio 111939/  /  1939/  /  

248Instal.lació d'una linea aeria per transport d'energia electrica d'alta tensió 221939/  /  1939/  /  

248Instal.lacio d'una linea aeria per transport d'energia electrica d'alta tensio 331939/  /  1939/  /  
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248Instal.lacio d'una linea aeria per transport d'energia electrica d'alta tensio 441939/  /  1939/  /  

248Fer dos passos per accedir a terrenys de la seva propietat 111940/  /  1940/  /  

1003Llicència d'obres per la col·locació d'una boca d'incendis al carrer de la Font, 1 1941/11/30 1942/07/31

248Fer un pas 111942/  /  1942/  /  

248Aclarar bosc 111953/  /  1953/  /  

248Construcció de dues vivendes 111956/  /  1956/  /  

248Edificar planta i pis 111959/  /  1959/  /  

248Cambiar un pis de 20 m2 221959/  /  1959/  /  

248Construcció de dos diposits d'aigua 331959/  /  1959/  /  

248Fer un cobert amb horalita i arreglar el water 441959/  /  1959/  /  

248Cambiar "estercolero" i arreglar water 551959/  /  1959/  /  

248Reparar sostre i pujar el sostre general 2 m. I cambiar algunes bigues 661959/  /  1959/  /  

248Arreglar una paret i tirar a terra sostres i construir-los de nou 771959/  /  1959/  /  

248Afegir un traster 881959/  /  1959/  /  

248Reparació de dos sostres i cambiar biga mestre de la teulada 991959/  /  1959/  /  

248Construcció casa planta baixa 10101959/  /  1959/  /  

248Construcció casilla d'un pou i diposit per l'aigua 11111959/  /  1959/  /  

248Aclarar bosc 111960/  /  1960/  /  

248Construcció de 2 vivendes en planta 221960/  /  1960/  /  

248Instal.lar un retol 111961/  /  1961/  /  

248Construcció de vivenda amb magatzem 111962/  /  1962/  /  

248Llicència d'obres particulars 111964/  /  1964/  /  

248Construcció d'una vivenda 221964/  /  1964/  /  

248Aixecar la teulada i construir un pis 331964/  /  1964/  /  

248Col.locar 2 bigues de ferro per aguantar sostre botiga. Cambiar porta entrada, 
arreglar el terra

111965/  /  1965/  /  

248Allargar i aixecar la casa existent, reorganitzar l'interior i obrir una finestra 221965/  /  1965/  /  

248Reconstruir la ximeneia i cambiar dues bigues 331965/  /  1965/  /  

248Construcció d'un cobert amb un altell a sobre 441965/  /  1965/  /  

248Construir sanja de pedra i ampliacio del portal del pati 551965/  /  1965/  /  

248Construir un water i trasllador "tabique" 661965/  /  1965/  /  

248Construir un water, ampliar el portal i ambiar les portes 771965/  /  1965/  /  
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248Aixecar la mitat de la casa antiga per taller i fer una torre per les antenes 881965/  /  1965/  /  

248Cobrir un terrat amb uralita i construir "tabique" a una cuadra 991965/  /  1965/  /  

248Aixecar sostre cuina i construir cel ras 10101965/  /  1965/  /  

248Reconstruir una paret 11111965/  /  1965/  /  

248Ampliacio del portal dels baixos de la casa 12121965/  /  1965/  /  

248Reventar el garatge existent al costat de la casa i reconstruir la teulada 13131965/  /  1965/  /  

248Construir un cobert a la part de darrera la casa 14141965/  /  1965/  /  

248Construir un garatge de planta baixa darrera la casa 15151965/  /  1965/  /  

248Construir un cobert d'uralita 16161965/  /  1965/  /  

248Ampliar el portal de la botiga 17171965/  /  1965/  /  

248Repassar cuina i construir un cobert 18181965/  /  1965/  /  

248Reconstruir un sostre 19191965/  /  1965/  /  

248Construcció d'un cobert 20201965/  /  1965/  /  

248Obrir un portal a la façana 21211965/  /  1965/  /  

248Construir cel ras a la cuina 22221965/  /  1965/  /  

248Construcció d'un cobert 23231965/  /  1965/  /  

248Construcció d'un cobert 24241965/  /  1965/  /  

248Construcció d'una vivenda 25251965/  /  1965/  /  

248Construcció d'un cobert i un water 111966/  /  1966/  /  

248 Falten expedients AExpedients d'obres particulars 4311966/  /  1966/  /  

248Construir un cuarto de bany i arreglar els coberts del pati 221966/  /  1966/  /  

248Construir un paviment en un cobert 331966/  /  1966/  /  

248Acondicionament interior d'un cobert 441966/  /  1966/  /  

248Construir una cuina i desaigua 551966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un cobert 661966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un cobert 771966/  /  1966/  /  

248Construir un cobert 881966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un cobert 991966/  /  1966/  /  

248Construir una terrassa 10101966/  /  1966/  /  

248Construir paviment i reconstruir ximeneia de la cuina 11111966/  /  1966/  /  

248Reformar la botiga per ampliar la camara frigorifica 12121966/  /  1966/  /  

248Aixecar una cabanya existent 13131966/  /  1966/  /  
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248Reparació a la cuina, sostres i cuarto de bany 14141966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa amb sotanos per magatzem 15151966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un garatge 16161966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un terrat 17171966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una terrassa 18181966/  /  1966/  /  

248Reconstruir el pis i el sostre d'una habitacio 19191966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una escala despres d'obrir un portal i dues finestres a la façana 20201966/  /  1966/  /  

248Llicència d'obres particulars 21211966/  /  1966/  /  

248Reconstruir un cobert 22221966/  /  1966/  /  

248Cambiar una finestra, reconstruir sostres i posar mosaic 23231966/  /  1966/  /  

248Construcció de dues vivendes planta baixa i pis 24241966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una piscina publica 25251966/  /  1966/  /  

248Repassar la teulada i cambiar bigues, arreglar barbacana de davant la casa 26261966/  /  1966/  /  

248Cambiar 3 finestres 27271966/  /  1966/  /  

248Reconstruir la teulada 28281966/  /  1966/  /  

248Acondicionar una habitacio 29291966/  /  1966/  /  

248Repassar la casa 30301966/  /  1966/  /  

248Acondicionar la casa 31311966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un garatge 32321966/  /  1966/  /  

248Arreglar una habitacio per convertir-la en dues i construir una cuina i un 
menjador

33331966/  /  1966/  /  

248Acondicionament d'un local en els baixos de la casa 34341966/  /  1966/  /  

248Reformar la cuina i posar mosaic 35351966/  /  1966/  /  

248Fer un pas 36361966/  /  1966/  /  

248Repassar façana, cambiar una finestra per una porta 37371966/  /  1966/  /  

248Reconstruir el sostre d'una habitacio 38381966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un cobert de dues planetes, que posteriorment podra ser 
transformat en vivenda

39391966/  /  1966/  /  

248Reconstruir tres sostres 40401966/  /  1966/  /  

248Construcció d'un cobert de dues plantes 41411966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una vivenda 42421966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa 43431966/  /  1966/  /  

248Construcció d'una vivenda de planta baixa per magatzem i pis 111967/  /  1967/  /  
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248Expedients d'obres particulars 2011967/  /  1967/  /  

248Construcció d'un apartament 221967/  /  1967/  /  

248Construcció d'una vivenda 331967/  /  1967/  /  

248Pujar un pis de dues vivendes la casa ja existent 441967/  /  1967/  /  

248Construcció d'una vivenda 551967/  /  1967/  /  

248Engrandir el cobert i la primera planta de la vivenda 661967/  /  1967/  /  

248Construcció d'una "cerca de cierra" al pati de la casa 771967/  /  1967/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa 881967/  /  1967/  /  

248Construcció d'un cobert 991967/  /  1967/  /  

248Construcció d'un cobert 10101967/  /  1967/  /  

248Construir paviment al pati i repassar la terrassa 11111967/  /  1967/  /  

248Construcció d'un cobert i pis amb cuberta d'uralita 12121967/  /  1967/  /  

248Cubrir el pati de la part de darrera de la casa 13131967/  /  1967/  /  

248Reconstruir dos sostres 14141967/  /  1967/  /  

248Construir la mitat que falta del tercer pis de la casa 15151967/  /  1967/  /  

248Cambiar el portal d'entrada de la casa i reconstruir un sostre 16161967/  /  1967/  /  

248Obrir un portal per l'escala del pis i aixemplar l'existent i als baixos construir 
taller als baixo

17171967/  /  1967/  /  

248Construcció d'un cobert per garatge 18181967/  /  1967/  /  

248Treure la barana de la galeria del tercer pis i fer-la d'obra, arreglar desaigua 19191967/  /  1967/  /  

248Ampliar una finestra de la façana principal, i habilitar una habitacio per menjador 20201967/  /  1967/  /  

950Relació d'Obres 1967/  /  1998/  /  

248Construcció d'una vivenda planta baixa i pis 111968/  /  1968/  /  

248 Falten expedients. Hi ha expedients amb números saltatsExpedients d'obres particulars 811968/  /  1968/  /  

248Casa vivenda de nova planta, de planta baixa de 90 m2 221968/  /  1968/  /  

248Construcció d'una piscina 331968/  /  1968/  /  

248Construcció d'una casa planta baixa i pis 441968/  /  1968/  /  

248Construcció d'una vivenda unifamiliar 551968/  /  1968/  /  

248Construcció d'una vivenda amb magatzem als baixos i primer pis 661968/  /  1968/  /  

248Construcció d'un edifici de planta baixa i pis per vivenda 771968/  /  1968/  /  

248Ampliacio vivenda 881968/  /  1968/  /  

248Construcció d'un edifici de planta baixa per magatzem i primer pis per vivenda 111969/  /  1969/  /  
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248 Falten expedients. Hi ha expedients amb números saltatsExpedients d'obres particulars 711969/  /  1969/  /  

248Construcció d'un edifici planta baixa per magatzem i primer pis per vivenda 221969/  /  1969/  /  

248Construcció d'un taller i una vivenda 331969/  /  1969/  /  

248Construcció d'un edifici per magatzem i primer pis per vivenda 441969/  /  1969/  /  

248Una vivenda rural 551969/  /  1969/  /  

248Construcció d'un edifici de planta baixa pe garatge i primer pis per vivenda 661969/  /  1969/  /  

248Construcció d'un edifici de planta baixa per garatge i primer pis per vivenda 771969/  /  1969/  /  

249Construcció d'una vivenda familiar 111970/  /  1970/  /  

249Expedients d'obres particulars 911970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda i magatzem 221970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda amb garatge 331970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda i garatge magatzem 441970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 551970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda de planta baixa i un pis 661970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda planta baixa 771970/  /  1970/  /  

249Construcció d'un edifici de planta baixa per magatzem i primer pis per vivenda 881970/  /  1970/  /  

249Construcio d'un garatge 991970/  /  1970/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 111971/  /  1971/  /  

249Expedients d'obres particulars 611971/  /  1971/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 221971/  /  1971/  /  

249Construcció d'un edifici planta baixa per magatzem i primer pis per vivenda 331971/  /  1971/  /  

249Un edifici amb dos magatzems a la planta baixa i dues vivendes a la primera 
planta

441971/  /  1971/  /  

249Construcció d'un edifici amb magatzem i vivenda 551971/  /  1971/  /  

249Construcció d'una estacio transformadora 661971/  /  1971/  /  

249Construcció d'una nau industrial 111972/  /  1972/  /  

249Expedients d'obres particulars 811972/  /  1972/  /  

249Magatzem agricola 221972/  /  1972/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 331972/  /  1972/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 441972/  /  1972/  /  

249Magatzem i vivenda unifamiliar 551972/  /  1972/  /  

249Construcció de dues vivendes unifamiliars 661972/  /  1972/  /  
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249Construcció d'una vivenda unifamiliar 771972/  /  1972/  /  

249Construcció d'una vivenda unifamiliar 881972/  /  1972/  /  

250Edifici industrial 111973/  /  1973/  /  

250Expedients d'obres particulars 1011973/  /  1973/  /  

250Construcció d'una vivenda unifamiliar 221973/  /  1973/  /  

250Edifici per vivenda i oficines 331973/  /  1973/  /  

250Vivenda unifamiliar 441973/  /  1973/  /  

250Construcció d'una vivenda unifamiliar 551973/  /  1973/  /  

250Construcció d'una vivenda unifamiliar 661973/  /  1973/  /  

250Construcció d'una vivenda unifamiliar 771973/  /  1973/  /  

250Construcció d'una vivenda unifamiliar 881973/  /  1973/  /  

250Construcció de dues vivendes unifamiliars 991973/  /  1973/  /  

250Instal.lacio d'una granja porcina 10101973/  /  1973/  /  

250Construcció d'un edifici per dues vivendes 111974/  /  1974/  /  

250Expedients d'obres particulars 311974/  /  1974/  /  

250Construcció d'un edifici per vivenda unifamiliar 221974/  /  1974/  /  

250Construcció d'un edifici per magatzem i vivenda 331974/  /  1974/  /  

251Construcció d'un edifici planta baixa i dos pisos 441974/  /  1974/  /  

251Expedients d'obres particulars 22241974/  /  1974/  /  

251Construcció d'una granja porcina 551974/  /  1974/  /  

251Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 661974/  /  1974/  /  

251Construir valla 771974/  /  1974/  /  

251Construcció d'un cobert 881974/  /  1974/  /  

251Substitucio de la linea actual 991974/  /  1974/  /  

251Reforma habitacio i instalacio d'un water 10101974/  /  1974/  /  

251Construcció d'una vivenda unifamiliar 11111974/  /  1974/  /  

251Rebossar façana i construir valla 12121974/  /  1974/  /  

251Construcció valla 13131974/  /  1974/  /  

251Construcció d'una cuina 14141974/  /  1974/  /  

251Obrir una finestra i renovar la cuina 15151974/  /  1974/  /  

251Rebossar façana 16161974/  /  1974/  /  

251Instal.lacio bany i reforma parcial vivenda 17171974/  /  1974/  /  
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251Construcció d'un cobert 18181974/  /  1974/  /  

251Reparació de la teulada 19191974/  /  1974/  /  

251Reforma façana edifici can nofre 20201974/  /  1974/  /  

251Construir tanca ctra. St. Hilari 21211974/  /  1974/  /  

251Instalar canonada 22221974/  /  1974/  /  

493Construcció d'explotació ramadera. 9119111974/  /  1974/  /  

493Expedients d'obres denegades 1974/  /  1979/  /  

950Relació d'Obres Denegades 1974/  /  1999/  /  

251Construcció d'un estudi anexe 111975/  /  1975/  /  

251 Falta l'expedient número 5Expedients d'obres particulars 1211975/  /  1975/  /  

251Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 221975/  /  1975/  /  

251Construcció vivenda unifamiliar 331975/  /  1975/  /  

251Construcció de 2 vivendes unifamiliars en duplex 441975/  /  1975/  /  

251Construcció pis 2ª planta 661975/  /  1975/  /  

251Reparació cuina i menjador, restauracio façana 771975/  /  1975/  /  

251Reforma façana 881975/  /  1975/  /  

251Prolongació de la planta pis 991975/  /  1975/  /  

251Acondicionament planta pis interior 10101975/  /  1975/  /  

251Construcció d'un mur 11111975/  /  1975/  /  

251Repas general de la teulada 12121975/  /  1975/  /  

252Construcció d'una ivvenda amb magatzem 13131975/  /  1975/  /  

252Expedients d'obres particulars 20131975/  /  1975/  /  

252Construcció cuarto de bany 2ª planta 14141975/  /  1975/  /  

252Acondicionament habitacio interior i reforma teulada 15151975/  /  1975/  /  

252Construcció valla per proteccio d'un pou 16161975/  /  1975/  /  

252Construcció d'un graner 17171975/  /  1975/  /  

252Obrir porta per garatge 18181975/  /  1975/  /  

252Reparació teulada 19191975/  /  1975/  /  

252Construcció d'un cobert 20201975/  /  1975/  /  

252Acondicionament planta 111976/  /  1976/  /  

252 Falten els expedients 2, 4, 6, 11Expedients d'obres particulars 2811976/  /  1976/  /  

252Instal·lació d'una estacio depuradora d'aigües residuals 331976/  /  1976/  /  

08/03/2017 Pàgina 159 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

252Cubrir un terrat 551976/  /  1976/  /  

252Construcció vivenda unifamiliar aillada 771976/  /  1976/  /  

252Construcció d'un magatzem amb vivenda 881976/  /  1976/  /  

252Reparació sostre cobert anexe a la finca 64 c/ricardera 991976/  /  1976/  /  

252Allargar terrassa 10101976/  /  1976/  /  

252Construcio d'un terrat 12121976/  /  1976/  /  

252Reparació planta pis, reforma parets mestres 13131976/  /  1976/  /  

252Ampliacio cobert 14141976/  /  1976/  /  

252Construcció granja 15151976/  /  1976/  /  

252Reforma sostre i obertura finestra 16161976/  /  1976/  /  

252Llicència d'obres particulars 17171976/  /  1976/  /  

252Vivenda unifamiliar aillada 18181976/  /  1976/  /  

252Magatzem amb dues plantes 19191976/  /  1976/  /  

252Allargar terrat i sostre 20201976/  /  1976/  /  

252Tancar pati des de la casa fins el garatge 21211976/  /  1976/  /  

252Cambiar portes entrada i construcció embà interior 22221976/  /  1976/  /  

252Condicionar sostre, cambiar bigues de fusta per formigó i cubrir terrat 23231976/  /  1976/  /  

252Construcció pista tenis 24241976/  /  1976/  /  

252Arreglar teulada i cubrir terrat 25251976/  /  1976/  /  

252Cambiar cuberta existent, per una alre de formigó 26261976/  /  1976/  /  

252Pavimentacio del garatgeº 27271976/  /  1976/  /  

252Construcció pas acces a la finca 28281976/  /  1976/  /  

493Construcció 9019011976/  /  1976/09/21

493Pavimentació pati interior 9139131976/  /  1976/  /  

493Construcció d'una terrassa. 9159151976/  /  1976/  /  

493Construcció terrassa 9179171976/  /  1976/  /  

758Llicències d'obres particulars denegades 1976/  /  1980/  /  

252Embans interiors i cel ras 111977/  /  1977/  /  

252 Hi ha l'expedient 12bisExpedients d'obres particulars 1211977/  /  1977/  /  

252Obrir finestre i estocar paret entrada 221977/  /  1977/  /  

252Arreglar sostre 331977/  /  1977/  /  

252Dues vivendes unifamiliars aparellades 441977/  /  1977/  /  
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252Repassar sostre i cambiar bigues de la part de darrera 551977/  /  1977/  /  

252Arreglar sostres 661977/  /  1977/  /  

252Construcció d'un cubert i arreglar les parets de l'interior 771977/  /  1977/  /  

252Construcció de vivenda unifamiliar 881977/  /  1977/  /  

252Granja 991977/  /  1977/  /  

252Granja 10101977/  /  1977/  /  

252Obrir porta per garatge 11111977/  /  1977/  /  

252Construcció d'un cobert 12121977/  /  1977/  /  

253Reforma i adaptacio de local a l'oficina de caixa de manlleu 13131977/  /  1977/  /  

253Expedients d'obres particulars 36131977/  /  1977/  /  

253Cambia minim 8 m2 de sostre i posar mosaic 14141977/  /  1977/  /  

253Nova construccio de cuina i cuarto de bany 15151977/  /  1977/  /  

253Renovacio teulada 16161977/  /  1977/  /  

253Reforma als baixos 17171977/  /  1977/  /  

253Apuntalar sostre 18181977/  /  1977/  /  

253Construcció edifici de dues vivendes 19191977/  /  1977/  /  

253Construcció vivenda rural 20201977/  /  1977/  /  

253Construcio de dues vivendes en duplex 21211977/  /  1977/  /  

253Vivenda unifamiliar 22221977/  /  1977/  /  

253Construir paret per tancar el pati 23231977/  /  1977/  /  

253Arreglar teulada i sostre primera planta 24241977/  /  1977/  /  

253Construir cobert 25251977/  /  1977/  /  

253Reformar cobert 26261977/  /  1977/  /  

253Renovacio acera 27271977/  /  1977/  /  

253Cambiar bigues 28281977/  /  1977/  /  

253Obrir terrat 29291977/  /  1977/  /  

253Reformar cuina 30301977/  /  1977/  /  

253Obrir finestra a la façana 31311977/  /  1977/  /  

253Construcció nau magatzem 32321977/  /  1977/  /  

253Cambiar el sostre, cobrir galeria existent 33331977/  /  1977/  /  

253Construcció vivenda unifamiliar 34341977/  /  1977/  /  

253Fer distribucio interior 35351977/  /  1977/  /  
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253Cambiar biguer, obrir portal 36361977/  /  1977/  /  

252 Era l'expedient 12bisConstrucció vivenda unifamiliar 9129121977/  /  1977/  /  

253Construcció vivenda unifamiliar 111978/  /  1978/  /  

253Expedients d'obres particulars 1111978/  /  1978/  /  

253Construcció casa entre mitgeres 221978/  /  1978/  /  

253Vivenda unifamiliar aillada 331978/  /  1978/  /  

253Reforma teulada 441978/  /  1978/  /  

253Renovacio teulada 551978/  /  1978/  /  

253Construcció dependencia 661978/  /  1978/  /  

253Renovar teulada 771978/  /  1978/  /  

253Acondicionament cobert 881978/  /  1978/  /  

253Local magatzem 991978/  /  1978/  /  

253Construcció de sis vivendes unifamiliars 10101978/  /  1978/  /  

253Construcció d'un cobert 11111978/  /  1978/  /  

254Construcció d'un edifici de 4 vivendes i 4 locals 12121978/  /  1978/  /  

254Expedients d'obres particulars 34121978/  /  1978/  /  

254Cosntruir balla a la part posterior de la casa. 13131978/  /  1978/  /  

254Cubrir la prolongacio de l'escala i acces a les golfes per manteniment de la 
teulada

14141978/  /  1978/  /  

254Prorroga del permis de construccio de 2 vivendes de data 4-3-77 15151978/  /  1978/  /  

254Reformar cobert existent 16161978/  /  1978/  /  

254Fer el menjador, la cuina i un balco 17171978/  /  1978/  /  

254Aterrar quadra antigua i fer-la de nou 18181978/  /  1978/  /  

254Reforma cuina i bany segon pis. Acondicionament en general 19191978/  /  1978/  /  

254Construcció d'una vivenda unifamiliar 20201978/  /  1978/  /  

254Construcció de dues vivendes unifamiliars 21211978/  /  1978/  /  

254Fer un garatge 22221978/  /  1978/  /  

254Construir un anex destinat a magatzem 23231978/  /  1978/  /  

254Ballar un terreny 24241978/  /  1978/  /  

254Reformar cuina 25251978/  /  1978/  /  

254Reformar obertura de la façana de l'edifici planta baixa 26261978/  /  1978/  /  

254Dos sostres, cambiar bigues de fusta per portland i construir desaigua a la casa. 27271978/  /  1978/  /  
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254Acondicionament i reforma cobert ja existent 28281978/  /  1978/  /  

254Desaigua, cloaca i paviment 29291978/  /  1978/  /  

254Construcció d'un garatge 30301978/  /  1978/  /  

254Construcció d'un garatge 31311978/  /  1978/  /  

254Construcció d'un cobert 32321978/  /  1978/  /  

254Construcció d'un cobert 33331978/  /  1978/  /  

254Adicio planta destinada a vivenda 34341978/  /  1978/  /  

254Construcció granja porcina 111979/  /  1979/  /  

254Expedients d'obres particulars 411979/  /  1979/  /  

254Adicio planta pis destinat a vivenda en planta baixa existent 221979/  /  1979/  /  

254Construcció 12 vivendes unifamiliars entre mitgeres 331979/  /  1979/  /  

254Construcció nau magatzem 441979/  /  1979/  /  

255Vivenda unifamiliar 551979/  /  1979/  /  

255Expedients d'obres particulars 651979/  /  1979/  /  

255Construcció naus per porcs 661979/  /  1979/  /  

255Pujar un pis i reformar façana 771979/  /  1979/  /  

255 L'expedient 32/1979 no existeix. Segurament és el 8/1980Expedients d'obres particulars 3271979/  /  1979/  /  

255Construcció de dues vivendes unifamiliars aparellades 881979/  /  1979/  /  

255Construcció habitatge unifmailiar 991979/  /  1979/  /  

255Cambiar portes i tela metàl.lica de la balla 10101979/  /  1979/  /  

255Cambiar rajoles cuarto de bany 11111979/  /  1979/  /  

255Plantar dos pals de fusta i feforçar una paret 12121979/  /  1979/  /  

255Vallar solar 13131979/  /  1979/  /  

255Vallar solar 14141979/  /  1979/  /  

255Col.locar portes exteriors i porta principal, pavimentar garatge 15151979/  /  1979/  /  

255Fer una valla amb tela metàlica entre els patis de les cases 16 i 17 16161979/  /  1979/  /  

255Fer una valla amb tela metàlica entre els patis de les cases 16 i 17 17171979/  /  1979/  /  

255Fer una garatge per tres cotxes 18181979/  /  1979/  /  

255Cambiar una biga de la terrassa 19191979/  /  1979/  /  

255Cambiar rajols cuina 20201979/  /  1979/  /  

255Construir un cobert o garatge 21211979/  /  1979/  /  

255Vallar solar amb tela metàlica 22221979/  /  1979/  /  
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255Posar plaques per cel ras 23231979/  /  1979/  /  

255Ambiar porta entrada 24241979/  /  1979/  /  

255Fer gual per entrada de vehicles 25251979/  /  1979/  /  

255Allargar cobert i vallar la finca 26261979/  /  1979/  /  

255Reforçar 3 sostres de pedra interior 27271979/  /  1979/  /  

255Reforma cuina 28281979/  /  1979/  /  

255Posar vidriera a la galeria que dona al c/.rambla 29291979/  /  1979/  /  

255Fer 4 envans, posar dos marcs i instal.lació d'un wc i un lavabo 30301979/  /  1979/  /  

255Vallar solar 31311979/  /  1979/  /  

256Construcció de lavabo 32321979/  /  1979/  /  

493Ampliació vivenda. 9019011979/  /  1979/02/02

493Llicència d'obres particulars 9079071979/  /  1979/  /  

493Instal•lació i col•locació de toldo a la façana principal de la finca. 9089081979/  /  1979/  /  

493Construcció d'un cobert 9099091979/  /  1979/  /  

493Vallar la finca 9109101979/  /  1979/  /  

493Construcció de vivenda sobre magatzem 9129121979/  /  1979/  /  

493Canvi de canal i de portes exteriors. 9169161979/  /  1979/  /  

493Construcción almacen 9189181979/  /  1979/  /  

493Projecte de construcció de 2 vivendes unifamiliars. 9199191979/  /  1979/  /  

493Projecte d'ampliació d'una vivenda unifamiliar aïllada 9219211979/  /  1979/  /  

493Construcció cobert 9229221979/  /  1979/  /  

493Permís per col•locar 3 panells de propaganda. 9919911979/  /  1979/  /  

256Construcció de dues vivendes unifamiliars aparellades 111980/  /  1980/  /  

256 L'expedient 8/1980 segurament és el 32/1979Expedients d'obres particulars 1011980/  /  1980/  /  

256Edifici de dues vivendes i garatge 221980/  /  1980/  /  

256Construcció edifici entre mitgeres de dues vivendes i local comercial 331980/  /  1980/  /  

256Construcció edifici vivendes 441980/  /  1980/  /  

256Construcció vivenda unifamiliar adosada a una mitgera 551980/  /  1980/  /  

256Construcció edifici entre mitgeres 661980/  /  1980/  /  

256Reforma façana i punjar una planta 771980/  /  1980/  /  

256Reparació cuarto de bany 881980/  /  1980/  /  

256Allargar 4 m. El garatge 991980/  /  1980/  /  
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256Obertura d'una finestra 10101980/  /  1980/  /  

256Garatge a la part inferior i cobert a la superior. Fer dues valles de ciment per 
tancar el solar

11111980/  /  1980/  /  

256Expedients d'obres particulars 49111980/  /  1980/  /  

256Construcció d'un garatge i a sobre per conills 12121980/  /  1980/  /  

256Construir un altillo 13131980/  /  1980/  /  

256Ampliacio de l'altillo 14141980/  /  1980/  /  

256Rebossar façana 15151980/  /  1980/  /  

256Cambiar mostrador posant rajola 16161980/  /  1980/  /  

256Reformar teulada, ximeneia i cuina, desplaçar porta magatzem 17171980/  /  1980/  /  

256Aterrar 2 envans i construir-lo amb totxana, arreglar sostre, cambiar marcs 
finestres i portal...

18181980/  /  1980/  /  

256Posar gres al seu pis 19191980/  /  1980/  /  

256Enrajolar habitacio i menjador, obrir finestra i renovar ximeneia 20201980/  /  1980/  /  

256Remolinar 30 m de paret 21211980/  /  1980/  /  

256Ampliacio d'estança ja existent a sotacoberta d'edifici unifamiliar entre mitgeres 22221980/  /  1980/  /  

256Construcció de wc, ximeneia, enguixar sostres, instal.lar llum aigua, pintar 23231980/  /  1980/  /  

256Construir garatge 24241980/  /  1980/  /  

256Fer 2 envans, anular paret, pavimentar els baixos 25251980/  /  1980/  /  

256Fer paviment 26261980/  /  1980/  /  

256Reformar la cuina 27271980/  /  1980/  /  

256Cambiar barana del balco 28281980/  /  1980/  /  

256Construir balla i acera 29291980/  /  1980/  /  

256Obrir ciments i relleno dels mateixos 30301980/  /  1980/  /  

256Desaigua patri de darrera i cubert 31311980/  /  1980/  /  

256Enva i part del sostre uralita a un cobert adjunt a la casa, una porta i una 
finestra

32321980/  /  1980/  /  

256Tancar amb balla amb postes de formigó i tela metal.lica 33331980/  /  1980/  /  

256Fer balles 34341980/  /  1980/  /  

256Arregalar el sòcul de la façana 35351980/  /  1980/  /  

256Eixamplar un tros el bar per posar un billar americà 36361980/  /  1980/  /  

256Reforçar enva 37371980/  /  1980/  /  

256Ballar un solar 38381980/  /  1980/  /  
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256Ballar un solar 39391980/  /  1980/  /  

256Reformar cobert interiors i port del sostre 40401980/  /  1980/  /  

256Reformar sostres 41411980/  /  1980/  /  

256Construcció terrassa 42421980/  /  1980/  /  

256Cambiar dos marcs 43431980/  /  1980/  /  

256Reparació goteres teulada 44441980/  /  1980/  /  

256Tirar a terra cel ras i construir sostre de bigues de portland 45451980/  /  1980/  /  

256Reformar baixos 46461980/  /  1980/  /  

256Reforma cuina, teulada i sostre cuina 47471980/  /  1980/  /  

256Ampliacio vivenda existent 48481980/  /  1980/  /  

256Habitatge unifamiliar entre mitgeres 49491980/  /  1980/  /  

257Ampliacio planta primera destinada a vivenda 50501980/  /  1980/  /  

257Expedients d'obres particulars 52501980/  /  1980/  /  

257Nau magatzem agropecuari 51511980/  /  1980/  /  

257Construcció de dues vivendes unifamiliars entre mitgeres 52521980/  /  1980/  /  

494Reforma general 9019011980/  /  1980/07/11

494Obertura d'una porta a la part lateral de la casa amb les mides de 3 m de llar i 2 
d'alt.

9029021980/  /  1980/11/21

494Ampiació vivenda unifamiliar actualment en construcció. 9039031980/  /  1980/12/23

494Aixecament cuberta en una part de l'inmoble. 9049041980/  /  1980/10/07

494Obetura d'un portal, suprimint l'anterior. 9059051980/  /  1980/  /  

494Ampliar pas particular. 9919911980/  /  1980/  /  

494Expedients d'obres denegades 1980/  /  1983/  /  

257Construcció vivenda unifamiliar aillada 111981/  /  1981/  /  

257Expedients d'obres particulars 2411981/  /  1981/  /  

257Canviar bigues teulada d'una pendent i col.locació de bigues al sostre de 
l'entrada

221981/  /  1981/  /  

257Construcció cobert per eines 331981/  /  1981/  /  

257Construcció magatzem i vivenda unifamiliar 441981/  /  1981/  /  

257Fer xemeneia per posar calefaccio 551981/  /  1981/  /  

257Fer un cobert per el tractor i les eines 661981/  /  1981/  /  

257Fer un enva de totxana a la paret mitgera 771981/  /  1981/  /  

257Aterrar forn i instal.lar dues biguetes 881981/  /  1981/  /  
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257Pujar golfes 991981/  /  1981/  /  

257Construir cobert darrera la casa, acabar pis 10101981/  /  1981/  /  

257Posar dues vidrieres 11111981/  /  1981/  /  

257Reformar interiors 12121981/  /  1981/  /  

257Vivenda unifmailiar aparellada 13131981/  /  1981/  /  

257Arreglar goteres terrat i teulada 14141981/  /  1981/  /  

257Rebossar façana i posar "berja" 15151981/  /  1981/  /  

257Cobert 4x5 16161981/  /  1981/  /  

257Construcció vivenda unifamiliar 17171981/  /  1981/  /  

257Construir cobert per guardar eines 18181981/  /  1981/  /  

257Tancar el solar 19191981/  /  1981/  /  

257Aterrar balco i fer-lo nou 20201981/  /  1981/  /  

257Reformes en general, cuina nova i teulada 21211981/  /  1981/  /  

257Construcció de dues vivendes entre mitgeres 22221981/  /  1981/  /  

257Obrir obertura a la paret per instal.lació d'ampolles de butano 23231981/  /  1981/  /  

257Magatzem-garatge amb vivenda anexa 24241981/  /  1981/  /  

494Construcció cobert 9149141981/  /  1981/  /  

258Planta baixa: bany, habitacio, traster, hab. Caldera, a la 1ª planta fer terrassa 111982/  /  1982/  /  

258Expedients d'obres particulars 5211982/  /  1982/  /  

258Fer un cobert per maquinaria i palla 221982/  /  1982/  /  

258Posar tub per conduir el desaigua a la part del darrera de la casa per empalmar 
amb els veins

331982/  /  1982/  /  

258Construcció magatzem vivenda 441982/  /  1982/  /  

258Vallar un solar 551982/  /  1982/  /  

258Fer cobert per la palla 661982/  /  1982/  /  

258Arreglar un bany 771982/  /  1982/  /  

258Reparació en cuberta. Construcció d'un bany complert 881982/  /  1982/  /  

258Reparació en coberta i cobert per aillament del bestiar 991982/  /  1982/  /  

258Reparació a la teulada, acondicionament habitacions, cuina i construccio bany 10101982/  /  1982/  /  

258Construir balla a l'hort 11111982/  /  1982/  /  

258Rebossar les 4 parets d'un local de 5x4 m. 12121982/  /  1982/  /  

258Construcció nau industrial amb desti a magatzem 13131982/  /  1982/  /  
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258Posar enva i terrasso interior vivenda i pulir ciment part exterior de la casa 14141982/  /  1982/  /  

258Fer una cuina 15151982/  /  1982/  /  

258Cobert destinat per cunills i gallines 16161982/  /  1982/  /  

258Arreglar el terra 17171982/  /  1982/  /  

258Posar gres 18181982/  /  1982/  /  

258Cambiar porta entrada del bar 19191982/  /  1982/  /  

258Vallar solar amb tela metal.lica d'1 m. D'alçada 20201982/  /  1982/  /  

258Tancar el solar amb una vorera de formigo i pals de ferro. 21211982/  /  1982/  /  

258Nou paviment a la cuina 22221982/  /  1982/  /  

258Arreglar la cuina 23231982/  /  1982/  /  

258Posar una mica de pedra al terra 24241982/  /  1982/  /  

258Vallar el solar 25251982/  /  1982/  /  

258Fer una valla a la paret de darrera el pati de la casa 26261982/  /  1982/  /  

258Construcció d'una valla amb obres de paleta 27271982/  /  1982/  /  

258Reparació en cuberta i bany complert 28281982/  /  1982/  /  

258Edifici de vivendes i magatzems 29291982/  /  1982/  /  

258Fer una valla 30301982/  /  1982/  /  

258Ampliacio estudi 31311982/  /  1982/  /  

258Anulat 32321982/  /  1982/  /  

258Casa adosada a mitgera 33331982/  /  1982/  /  

258Teulada, cuina i bany 34341982/  /  1982/  /  

258Construcció de magatzem per maquinaria agricola i pels cotxes 35351982/  /  1982/  /  

258Vallar terreny del costat de la casa 36361982/  /  1982/  /  

258Reparació teulada 37371982/  /  1982/  /  

258Acabar valla 38381982/  /  1982/  /  

258Pavimentacio jardi 39391982/  /  1982/  /  

258Aixemplar porta garatge i rebossar i pintar façana 40401982/  /  1982/  /  

258Anibellar un sostre i posar gres 41411982/  /  1982/  /  

258Renovar la cuina i el menjador 42421982/  /  1982/  /  

258Fer una terrassa 43431982/  /  1982/  /  

258Fer un bany 44441982/  /  1982/  /  

258Arreglar un garatge 45451982/  /  1982/  /  
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258Arreglar teulada i cambiar portes garatge i entrada 46461982/  /  1982/  /  

258Arreglar una terrassa que perd aigua i fer un invernader 47471982/  /  1982/  /  

258Fer entrada garatge a l'hort 48481982/  /  1982/  /  

258Arreglar la cuina 49491982/  /  1982/  /  

258Serveis, 2 envans i cel ras interiors. Obertura porta exterior i acondicionament 
finestres existents

50501982/  /  1982/  /  

258Tancar la galeria de la part superior de la façana posterior 51511982/  /  1982/  /  

258Apujar una mica la casa 52521982/  /  1982/  /  

494Arreglar les esquerdes de la façana de la casa. 9029021982/  /  1982/  /  

494Projecte bàsic d'execució d'un edifici de dues vivendes i locals comercials 9049041982/  /  1982/  /  

494Fer la teulada nova. 9069061982/  /  1982/  /  

494Renovar la façana de la casa 9209201982/  /  1982/  /  

494Ampliació menjador 9219211982/  /  1982/  /  

494Projecte casa plurifamiliar. 9039031982/  /  1983/  /  

494Projecte de construcció d'una nau per vestiar porcí 1983/  /  1983/  /  

494Construcció d'una cambra frigorífica. 1983/  /  1983/05/19

494Construir 2 parets i fer paviment amb un cobert per transformar-lo en garatge. 1983/  /  1983/  /  

494Ampliar terrassa 1983/  /  1983/  /  

494Construcció d'un cobert-garatge. 1983/  /  1983/  /  

494Posar una valla metàl•lica. 1983/  /  1983/  /  

258Construcció d'11 vivendes unifamiliars entre mtgeres 111983/  /  1983/  /  

258Expedients d'obres particulars 811983/  /  1983/  /  

258Habitatge unifamiliar entre mitgeres 221983/  /  1983/  /  

258Posar persiana enrollable metal.lica a la porta principal 331983/  /  1983/  /  

258Fer dues quadres de 12x7x4 441983/  /  1983/  /  

258Fer mur i garatge 551983/  /  1983/  /  

258Tancament amb finestres cristaleres d'una superficie de 6,90 m2 cubert amb 
forjat ja existent

661983/  /  1983/  /  

258Construir un local de 46 m2 destinat pels vehicles 771983/  /  1983/  /  

258Fer cuarto de bany i cuina al 2on. Pis 881983/  /  1983/  /  

259Construcció vivenda unifamiliar 991983/  /  1983/  /  

259Expedients d'obres particulars 3791983/  /  1983/  /  

259Construir terrassa 10101983/  /  1983/  /  
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259Tancar un tros de pati amb paret i fer un cobert per conills, posar portes 11111983/  /  1983/  /  

259Ampliacio de la casa entre mitgeres 12121983/  /  1983/  /  

259Construcció casa plurifamiliar 13131983/  /  1983/  /  

259Arreglar cobert i omplir un tros de formigo rebaixar 14141983/  /  1983/  /  

259Reforma teulada 15151983/  /  1983/  /  

259Fer teulada nova i un portal per entrar el cotxe 16161983/  /  1983/  /  

259Obrir una porta d'escala a la façana del carrer 17171983/  /  1983/  /  

259Cobertura d'unes conileress 18181983/  /  1983/  /  

259Fer una sanja al seu terreny i en una banqueta de formigo 19191983/  /  1983/  /  

259Fer una cuina i cuarto de bany 20201983/  /  1983/  /  

259Magatzem agricola 21211983/  /  1983/  /  

259Tancar la balconada superior de la façana 22221983/  /  1983/  /  

259Reformar el menjador, posar gres al terra i plaques al sostre 23231983/  /  1983/  /  

259Repassar teulada escomesa d'aigua desaigua i un bany 24241983/  /  1983/  /  

259Construcció de 2 vivendes unifamiliars aparellades 25251983/  /  1983/  /  

259Vivenda unifamiliar aillada 26261983/  /  1983/  /  

259Obertura de 2x0,80 "revoque" façana, conexio desaigues, vallar terreny, 
arreglar bany

27271983/  /  1983/  /  

259Fer sortida a la teulada de la cara nort 28281983/  /  1983/  /  

259Construcció vivenda unifamiliar aillada 29291983/  /  1983/  /  

259Escatar l'entrada i façana, rejuntar per quedar la pedra vista 30301983/  /  1983/  /  

259Desmontar cobert i fer terrat de 35 m2 i fer paviment 31311983/  /  1983/  /  

259Construcció garatge 32321983/  /  1983/  /  

259Construcció bany 33331983/  /  1983/  /  

259Modificacio projecte aixecament teulada segons plano que s'adjunta 34341983/  /  1983/  /  

259Tancament del balco cara nort amb borma de tribuna 35351983/  /  1983/  /  

259Cambiar bigues de fusta del cobert per bigues de portland, deixan les mateixes 
basans i teules

36361983/  /  1983/  /  

259Construcció vivenda unifamiliar aillada 37371983/  /  1983/  /  

495Projecte de construcció d'una nau industrial. 1984/  /  1984/04/17

259Botiga de comestibles i begudes 001984/  /  1984/  /  

259Expedients d'obres particulars 1801984/  /  1984/  /  
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259Reforma d'un cobert. Arreglar la teulada. Construcció d'un sostre per ampliar un 
local.

111984/  /  1984/  /  

259Posar retul lluminos 221984/  /  1984/  /  

259Arreglar garatge per botiga 331984/  /  1984/  /  

259Acondicionament per pati 441984/  /  1984/  /  

259Pavimentar el taller 551984/  /  1984/  /  

259Renovacio de clavegueres 661984/  /  1984/  /  

259Tirar a terra el cobert interior 771984/  /  1984/  /  

259Vivenda unifamiliar 881984/  /  1984/  /  

259Fer magatzem i eixamplar part del garatge 991984/  /  1984/  /  

259Fer balla al pati de la casa 10101984/  /  1984/  /  

259Fer fonament a un solar 11111984/  /  1984/  /  

259Canviar 200 m2 de teula arab 12121984/  /  1984/  /  

259Ampliacio frontal del garatge ja existent 13131984/  /  1984/  /  

259Fer balla al solar lateral i construir diposit d'aigua 14141984/  /  1984/  /  

259Aterrar una paret vella i fer-la nova, repassar interiors 15151984/  /  1984/  /  

259Construir tanca façana principal d'uns 13 m. De llargada 16161984/  /  1984/  /  

259Fer un cobert 17171984/  /  1984/  /  

259Arreglar teulada 18181984/  /  1984/  /  

260Construcció vivenda unifamiliar 19191984/  /  1984/  /  

260Expedients d'obres particulars 39191984/  /  1984/  /  

260Construcció vivenda unifamiliar 20201984/  /  1984/  /  

260Posar dos bastiments i fer paviment 21211984/  /  1984/  /  

260Canviar rajoles i sanitaris del bany 22221984/  /  1984/  /  

260Allargar galeria i posar-hi finestra 23231984/  /  1984/  /  

260Fer teulada i cuarto de bany 24241984/  /  1984/  /  

260Fer mes gran una finestra i tapar forats de parets interiors 25251984/  /  1984/  /  

260Construir desaigua i empalmar a la red general 26261984/  /  1984/  /  

260Construcció de dues vivendes aparellades 27271984/  /  1984/  /  

260Arreglar una pendent de la teulada a causa dels deguters 28281984/  /  1984/  /  

260Fer un cobert 29291984/  /  1984/  /  

260Corre el portal del pati de darrera dos metres 30301984/  /  1984/  /  
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260Reparació paviment terrassa 31311984/  /  1984/  /  

260Construcció paret 32321984/  /  1984/  /  

260Canviar canals 33331984/  /  1984/  /  

260Pavimentar pati 34341984/  /  1984/  /  

260Construcció d'una vivenda unifamiliar 35351984/  /  1984/  /  

260Fer teulada en un tros de terrat prolongant l'existent 36361984/  /  1984/  /  

260Fer un bado a la part del darrera de la casa. Arreglar la teulada 37371984/  /  1984/  /  

260Construcció de la valla de davant la casa 38381984/  /  1984/  /  

260Engrandir la cuina 39391984/  /  1984/  /  

495Expedients d'obres denegades 1984/  /  1996/  /  

495Fer garatges sobre un cobert 1985/  /  1985/02/19

260Rehabilitacio vivenda 111985/  /  1985/  /  

260Expedients d'obres particulars 1511985/  /  1985/  /  

260Restauracio de la teulada 221985/  /  1985/  /  

260Fer tanca de formigo per contencio de terres 331985/  /  1985/  /  

260Fer un portal mes alt 441985/  /  1985/  /  

260Casa unifamiliar de pages 551985/  /  1985/  /  

260Arreglar la cloaca, fer bado porta i porta garatge 661985/  /  1985/  /  

260Fer un cobert 771985/  /  1985/  /  

260Fer dos balcons i reformar dues finestres 881985/  /  1985/  /  

260Restauracio de la façana 991985/  /  1985/  /  

260Repassar la teulada i picar la façana deixant la pedra vista 10101985/  /  1985/  /  

260Cambiar canal 11111985/  /  1985/  /  

260Restauracio del pis 12121985/  /  1985/  /  

260Obrir sanja 13131985/  /  1985/  /  

260Fer terrat darrera la casa 14141985/  /  1985/  /  

260Fer sostre nou amb bigues de portland i meixembrats 15151985/  /  1985/  /  

261Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 16161985/  /  1985/  /  

261Expedients d'obres particulars 41161985/  /  1985/  /  

261Casa unifamiliar aillada amb garatge 17171985/  /  1985/  /  

261Eixamplar portal, canviar graons de l'escala i modificar envans 18181985/  /  1985/  /  

261Reconstruccio de la barra, repassar enguixats, arrebossar terra 19191985/  /  1985/  /  
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261Construcció dels interiors i pintar la façana 20201985/  /  1985/  /  

261Repassar terrat, teulada i posar alguna biga nova a la teulad 21211985/  /  1985/  /  

261Acabar un dels pisos 22221985/  /  1985/  /  

261Restauracio del balco de la planta primera i eixamplar la portalada del taller 23231985/  /  1985/  /  

261Posar suports per porta metal.lica 24241985/  /  1985/  /  

261Acondicionament de la cuina 25251985/  /  1985/  /  

261Aixecar un metre la casa 26261985/  /  1985/  /  

261Convertir finestra en porta per balco i pujar terrassa part trasera 27271985/  /  1985/  /  

261Fer barbacana nova 28281985/  /  1985/  /  

261Posar dues bigues per reforçar el sostre 29291985/  /  1985/  /  

261Tancar un terrat i refer la teulada 30301985/  /  1985/  /  

261Obrir una porta a la balla del jardi 31311985/  /  1985/  /  

261Fer corredor 32321985/  /  1985/  /  

261Rehabilitacio de casa unifamiliar entre mitgeres 33331985/  /  1985/  /  

261Rebossar façana i pavimentar el pati 34341985/  /  1985/  /  

261Obertura d'una porta 35351985/  /  1985/  /  

261Renovar un sostre d'una quadre 36361985/  /  1985/  /  

261Reforçar cuarto de bany i habitacio 37371985/  /  1985/  /  

261Acondicionament teulada 38381985/  /  1985/  /  

261Engrandir el menjador 39391985/  /  1985/  /  

261Fer envans, cambiar bastiments portes, posar banyeres i wc. Amb conduccio a 
la cloaca general

40401985/  /  1985/  /  

261Posar llosa de pedra en un pati 41411985/  /  1985/  /  

495Sol•licitud ampliació d'una planta de e la vivenda 1986/  /  1986/04/15

261Ampiacio explotacio porcina 111986/  /  1986/  /  

261Expedients d'obres particulars 1011986/  /  1986/  /  

261Acabar l'interior de la vivenda existent 221986/  /  1986/  /  

261Reforma de dues vivendes en un edifici entre mitgeres 331986/  /  1986/  /  

261Fer embams de totxos, enterrar celras i fer cuina nova 441986/  /  1986/  /  

261Posar terrasso al garatge, canviar porta enrrollable per una de vidriera 551986/  /  1986/  /  

261Posar gres al garatge i fer un enva al cuarto de rentar 661986/  /  1986/  /  

261Construcció local magatzem 771986/  /  1986/  /  
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261Fer cobert per maquinaria agrícola 881986/  /  1986/  /  

261Vivenda unifamiliar 991986/  /  1986/  /  

261Treure paviment i posar-hi llosa 10101986/  /  1986/  /  

262Fer cuina, cuarto de bany i ximeneia 11111986/  /  1986/  /  

262Expedients d'obres particulars 31111986/  /  1986/  /  

262Dues cases unifamiliars amb garatge, entre mitgeres 12121986/  /  1986/  /  

262Ampliacio del portal ja existent conservant la mateixa pedra 13131986/  /  1986/  /  

262Enllosar pati 14141986/  /  1986/  /  

262Canviar prta, l'ampit d'una finestra, alçar pilars, canviar barana i fer un esglaó 15151986/  /  1986/  /  

262Fer balla i porxo 16161986/  /  1986/  /  

262Fer interior d'una habitacio 17171986/  /  1986/  /  

262Construcció de dues cases unifamiliars 18181986/  /  1986/  /  

262Construcció vivenda unifamiliar aillada 19191986/  /  1986/  /  

262Rebussar façana i instal.lar persianes 20201986/  /  1986/  /  

262Reformar teulada i terrat 21211986/  /  1986/  /  

262Canviar bigues de fusta teulada i cubrir de nou 22221986/  /  1986/  /  

262Fer distribucio interior 23231986/  /  1986/  /  

262Renovar la cuina, l'escala, porta garatge, nova claveguera, pintura i tapar forats 
a la façana

24241986/  /  1986/  /  

262Canvis de paviment, enrajolar cuina i bany, canviar sanitaris, fusteria, 
aillaments i electricista

25251986/  /  1986/  /  

262Rebussar façana interior 26261986/  /  1986/  /  

262Modificacio de l'entrada 27271986/  /  1986/  /  

262Desplaçament porta entrada, instal.lacio de la calefaccio 28281986/  /  1986/  /  

262Edificacio garatge 29291986/  /  1986/  /  

262Acondicionament dels baixos 30301986/  /  1986/  /  

262Substituir part de coberta per terrat i fer escala d'acces a aquest 31311986/  /  1986/  /  

495Sol·licitud requalificació terreny a la Ricardera 9039031986/  /  1986/04/15

495Fer la barbacana nova i repassar la teulada. 1987/  /  1987/12/14

495Local destinat a garatge i magatzem 1987/  /  1987/  /  

495Connexió desiagues a la xarxa general. 1987/  /  1987/11/18

495Fer cober per abrigar la llenya 1987/  /  1987/05/08

495Projecte bàsic i d'execició de 1 vivenda unifamiliar aïllada. 1987/  /  1987/09/15
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495Reforçar el sostre de la planta baixa. 1987/  /  1987/08/11

495Col3locació de plaques de guix a les habitacions de la vivenda 1987/  /  1987/08/11

495Reformes varies 1987/  /  1987/03/31

495Construcció cobert. 1987/  /  1987/11/12

262Posar 5 bigues de ferro entre les de fusta que hi ha a la teulada 111987/  /  1987/  /  

262Expedients d'obres particulars 1411987/  /  1987/  /  

262Construir valla de 8x3 amb pilars puntals per porta entrada carros 221987/  /  1987/  /  

262Empalmar una cruaca a la red publica 331987/  /  1987/  /  

262Posar enllosat de pedra al jardi 441987/  /  1987/  /  

262Fer vorera 551987/  /  1987/  /  

262Reconstruir escala i rebossar 50 m2 de paret 661987/  /  1987/  /  

262Addicio planta pis magatzem a local industrial existent 771987/  /  1987/  /  

262Obrir carrer per empalmar desaigua de la casa 881987/  /  1987/  /  

262Construcció de tres vivendes unifamiliars entre mitgeres 991987/  /  1987/  /  

262Construcció d'un cobert de 8x6 m 10101987/  /  1987/  /  

262Rebossar, posar canals i pintar façana 11111987/  /  1987/  /  

262Valla del carrer i socul de la casa 12121987/  /  1987/  /  

262Adicio d'un habitatge 13131987/  /  1987/  /  

262Rehabilitacio "can manya" 14141987/  /  1987/  /  

263Fer dues finestres a la planta baixa i rebaixar el pardi del darrera 15151987/  /  1987/  /  

263Expedients d'obres particulars 32151987/  /  1987/  /  

263Construir valla 16161987/  /  1987/  /  

263Rebossar i pintar la façana i laterals de la casa 17171987/  /  1987/  /  

263Projecte de magatzem per a fins agricoles i ramders 18181987/  /  1987/  /  

263Projecte basic i d'execucio de 3 vivendes unifamiliars entre mitgeres 19191987/  /  1987/  /  

263Rebossar un garatge de 16 m2 20201987/  /  1987/  /  

263Construcció porta garatge anexe a la casa 21211987/  /  1987/  /  

263Acera i valla per tancar el solar 22221987/  /  1987/  /  

263Reformar acces habitatge unifamiliar 23231987/  /  1987/  /  

263Treure una paret per poder tancar dos cotxes en un garatge 24241987/  /  1987/  /  

263Ampliacio de cobert existent per a garatge 25251987/  /  1987/  /  

263Construcció vivenda unifamiliar entre mitgeres 26261987/  /  1987/  /  
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263Treure rebossat i netejar la pedra de la façana 27271987/  /  1987/  /  

263Canviar teulada del terrat 28281987/  /  1987/  /  

263Treure taulell d'obra, fer un enva i enguixar-lo 29291987/  /  1987/  /  

263Acabar el projecte demanat que és un magatzem de pisos, un lavabo i un 
desatx. Inici obres 1975

30301987/  /  1987/  /  

263Paret de tenca 31311987/  /  1987/  /  

263Reformar interior de l'habitatge segons projecte adjunt 32321987/  /  1987/  /  

495Fer lavabos i despatx i sortida de fums 9019011987/  /  1987/12/22

495Pavimentar l'av. Poetes catalans, zona horts. 1988/  /  1988/05/22

263Cobrir el terrat i tancar un tros de pati 111988/  /  1988/  /  

263Expedients d'obres particulars 4611988/  /  1988/  /  

263Construcció d'una lalr de foc a la planta pis 221988/  /  1988/  /  

263Enrajolar lavabo 331988/  /  1988/  /  

263Repassar teulada 441988/  /  1988/  /  

263Posar socul de rajola al pastador 551988/  /  1988/  /  

263Fer valla a la façana principal 661988/  /  1988/  /  

263Treure valla vella del jardí i fer-la nova de pedra a una altura de 90 cm. 771988/  /  1988/  /  

263Proteccio de sostre amb uralita 881988/  /  1988/  /  

263Obrir una finestra de 40 x 60 en el cami del moli 991988/  /  1988/  /  

263Canviar porta d'entrada i fer cansell 10101988/  /  1988/  /  

263Construcció de 30 m2 de magatzem en una sola 1ª planta 11111988/  /  1988/  /  

263Fer valla a la façana principal 12121988/  /  1988/  /  

263Coneccio clavegueram urba 13131988/  /  1988/  /  

263Tancament jardi vivenda 14141988/  /  1988/  /  

263Fer gual entrada cotxe 15151988/  /  1988/  /  

263Modificar teulada per convertir-la en claraboia coberta 16161988/  /  1988/  /  

263Pavimentacio baixos i instal.lacio d'un lavabo 17171988/  /  1988/  /  

263Fer valla a la façana principal 18181988/  /  1988/  /  

263Obertura de portal i ampliacio 19191988/  /  1988/  /  

263Construcció d'un garatge 20201988/  /  1988/  /  

263Conviar sostre de fusta per bigues de porland i fer barana de pedra que dona al 
c/. Major

21211988/  /  1988/  /  

263Arreglar la valla 22221988/  /  1988/  /  
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263Consolidacio dels fonaments de l'ermita de st. Jordi 23231988/  /  1988/  /  

263Arreglar la façana 24241988/  /  1988/  /  

263Treure balco vell i fer-lo nou amb formigo i remolinar 25251988/  /  1988/  /  

263Treure la paret feta, sobre la paret veina i rebossar 26261988/  /  1988/  /  

263Repassar aigua-fons 27271988/  /  1988/  /  

263Aixecar paret a la part de darrera per separar l'eixida de l'antiga masoveria de 
la vil.la esperança

28281988/  /  1988/  /  

263Pavimentacio baixos uns 10 m2 i treure un enva 29291988/  /  1988/  /  

263Reparació d'entrada i cuina 30301988/  /  1988/  /  

263Fer un lavabo a planta baixa, treure un balco vell i fer-lo de nou 31311988/  /  1988/  /  

263Fer teulada nova i restaurar façana 32321988/  /  1988/  /  

263Fer xemeneia caldera calefaccio 33331988/  /  1988/  /  

263Treure marges i aplanar terrenys de cultiu. Quadres obertura finestres amb 
vista camps de conrreu

34341988/  /  1988/  /  

263Renovacio d'una escala sense afectes a l'estructura de la mateixa 35351988/  /  1988/  /  

263Fer llar de foc al menjador 36361988/  /  1988/  /  

263Paviment del garatge 37371988/  /  1988/  /  

263Enrajolar terra del garatge, fer 2 habigacions petites 1 de gran i canviar porta 
del garatge

38381988/  /  1988/  /  

263Fer un sostre nou que s'ensorra 39391988/  /  1988/  /  

263Pavimentar el terra d'un pas. Paviment vist 40401988/  /  1988/  /  

263Adecentament del wc del taller 41411988/  /  1988/  /  

263Canviar la canal de 12 metres 42421988/  /  1988/  /  

263Tapiar antiga porta del jardi i fer un mur de pedra. 43431988/  /  1988/  /  

263Posar plaques de guix en un passillo de la casa 44441988/  /  1988/  /  

263Posar portes vidrieres fusta de flandes 45451988/  /  1988/  /  

263Construcció de 2 cases unifamiliars 46461988/  /  1988/  /  

264Construcció d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres 47471988/  /  1988/  /  

264Expedients d'obres particulars 55471988/  /  1988/  /  

264Reforç forjat d'una nau ramadera 48481988/  /  1988/  /  

264Cobrir claraboia amb maxembrat i rajola 49491988/  /  1988/  /  

264Tapar un tros de pati amb uralita 50501988/  /  1988/  /  

264Coberta agricola per magatzem 51511988/  /  1988/  /  
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264Tamca,emt kardo. `psar àñs de ferrp o cpmstrior escaña de 10 graons exterior 52521988/  /  1988/  /  

264Canviar bigues d'un cobert 53531988/  /  1988/  /  

264Fer una xemeneia 54541988/  /  1988/  /  

264Fer mur de la casa 55551988/  /  1988/  /  

495Construcció garatge annexa a la vivenda. 1989/  /  1989/08/22

495Reconstruir una tanca d'entrada a la parcel•la, enderrocada per un camió. 1989/  /  1989/  /  

495Fer una regata al carrer oer subterra el cable del telèfon. 1989/  /  1989/11/13

495Projecte de construcció d'una nau. 1989/  /  1989/09/17

495Instal•lació d'una grua pont. 1989/  /  1989/12/12

264Construcció vivenda unifamiliar aillada 111989/  /  1989/  /  

264Expedients d'obres particulars 2011989/  /  1989/  /  

264Construcció de xemeneia per calefaccio i dues parets de 4 m. Sota el terrat per 
la caldera

221989/  /  1989/  /  

264Obrir portal a la paret que dona a la plaça ascarsies i cobrir pati 331989/  /  1989/  /  

264Fer un lavabo 441989/  /  1989/  /  

264Ampliacio del terrat 551989/  /  1989/  /  

264Obertura d'un portal i aterrar l'estable que es on sera el garatge 661989/  /  1989/  /  

264Retallar uns 12 cm. Per cada banda el portal de pedra, posar porta nova 771989/  /  1989/  /  

264Posar gres sobre el mosaic i socul, repassos de guix i instal.lacions d'aigua, 
llum i desaigues

881989/  /  1989/  /  

264Addicio i ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 991989/  /  1989/  /  

264Construcció de dues vivendes unfamiliars aparellades 10101989/  /  1989/  /  

264Fer paret de tancament i emmosaiar garatge 11111989/  /  1989/  /  

264Pintar façana 12121989/  /  1989/  /  

264Enmosaiar una habitacio i fer una finestra amb fusta 13131989/  /  1989/  /  

264Enllosar el pati de la casa 14141989/  /  1989/  /  

264S'ha esllevissat la paret, tornar a pujar el mur 15151989/  /  1989/  /  

264Enmosaiar un rebost 16161989/  /  1989/  /  

264Arreglar 3 deguters 17171989/  /  1989/  /  

264Ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres i restauracio de la teulada 18181989/  /  1989/  /  

264Projecte de garatge 19191989/  /  1989/  /  

264Perforacio d'un pou 20201989/  /  1989/  /  

265Sol.licitud per col.locar una lapida amb un escrit 21211989/  /  1989/  /  
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265Expedients d'obres particulars 56211989/  /  1989/  /  

265Rebossar uns baixos d'1 m. Al menjador, perquè salta el guix 22221989/  /  1989/  /  

265Construir valla, aixecar i tornar a posar gres 23231989/  /  1989/  /  

265Construir valla 24241989/  /  1989/  /  

265Suprimir jardinera per posar dos esgraons 25251989/  /  1989/  /  

265Fer un pou 26261989/  /  1989/  /  

265Substitucio d'obertura inclinada existent, per terrat 27271989/  /  1989/  /  

265Enllosar els baixos de la casa 28281989/  /  1989/  /  

265Arreglar la teulada, enrajolar les golges 29291989/  /  1989/  /  

265Pintar façana 30301989/  /  1989/  /  

265Arreglar desaigua d'un wc 31311989/  /  1989/  /  

265Construcció d'un garatge amb coberta lana practicable 32321989/  /  1989/  /  

265Construcció d'un pou 33331989/  /  1989/  /  

265Perforacio d'un pou 34341989/  /  1989/  /  

265Perforacio d'un pou 35351989/  /  1989/  /  

265Anivellar sots d'una habitacio per posar moqueta, fer 3 envans i enguixar-la 36361989/  /  1989/  /  

265Repassar terra, parets de dos pisos i fer lavabos 37371989/  /  1989/  /  

265Fer un lavabo per el taller 38381989/  /  1989/  /  

265Construcció valla parcel.la 39391989/  /  1989/  /  

265Perforacio d'un pou 40401989/  /  1989/  /  

265Vivenda unifamiliar entre mitgeres 41411989/  /  1989/  /  

265Canviar les rajoles de la paret i el terra de la cuina 42421989/  /  1989/  /  

265Llicència d'obres particulars 43431989/  /  1989/  /  

265Arreglar un tros de terrat 44441989/  /  1989/  /  

265Col.locacio de portes i canalitzacio 45451989/  /  1989/  /  

265Execusio de reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 46461989/  /  1989/  /  

265Remodelar la façana 47471989/  /  1989/  /  

265Canviar la porta d'entrada per una de nova 48481989/  /  1989/  /  

265Rebossar la paret del costat de la casa i la de darrera 49491989/  /  1989/  /  

265Pintar façana 50501989/  /  1989/  /  

265Canviar les portes 51511989/  /  1989/  /  

265Arreglar desaigua dins la casa, posar 2 plaques d'uralita 52521989/  /  1989/  /  
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265Construcció d'una granja per bestiar bovi 53531989/  /  1989/  /  

265Aixecar una mica el cobert 54541989/  /  1989/  /  

265Canviar la porta del magatzem 55551989/  /  1989/  /  

265Construcció de 4 vivendes unifamiliars entre mitgeres 56561989/  /  1989/  /  

266Posar una canal, aillar la barbacana 57571989/  /  1989/  /  

266Expedients d'obres particulars 64571989/  /  1989/  /  

266Ampliació granja bestiar porqui 58581989/  /  1989/  /  

266Fer un sostre, aterrar el vell 59591989/  /  1989/  /  

266Treure envans i quadres 60601989/  /  1989/  /  

266Posar dues portes persiana metal.lica 61611989/  /  1989/  /  

266Vivenda unifamiliar aillada 62621989/  /  1989/  /  

266Arreglar trossos de la bassa per poder posar toldo 63631989/  /  1989/  /  

266Evestir façana fins a l'altura del primer pis amb pedra rovellada 64641989/  /  1989/  /  

495Treure envà del menjador i treure envà del garatge. 1990/  /  1990/04/24

266Reformar la cuina 111990/  /  1990/  /  

266Expedients d'obres particulars 1811990/  /  1990/  /  

266Canviar 200 teles velles per noves 221990/  /  1990/  /  

266Vallar tros del jardi del davant, posar paviment davant la porta 331990/  /  1990/  /  

266Canviar moble de cafetera 441990/  /  1990/  /  

266Fer valla de pedra 551990/  /  1990/  /  

266Rebossar la façana de darrera i fer 1,8 m de xemeneia 661990/  /  1990/  /  

266Netejar la parcel.la i fer frucs 771990/  /  1990/  /  

266Aterrar envans i posar una porta nova 881990/  /  1990/  /  

266Vivenda unifamiliar aillada 991990/  /  1990/  /  

266Tancar un rebost, obrir una porta per dins el pis i enrrajolar el terra 10101990/  /  1990/  /  

266Canviar fugons de la cuina 11111990/  /  1990/  /  

266Acondicionament de la cuina de la vivenda 12121990/  /  1990/  /  

266Obrir una porta als baixos 13131990/  /  1990/  /  

266Posar rètol lluminos a la façana (mafre) 14141990/  /  1990/  /  

266Renovar la cuina 15151990/  /  1990/  /  

266Construcció de 2 vivendes unifamiliars entre mitgeres 16161990/  /  1990/  /  

266Reforma explotacio proquina existent 17171990/  /  1990/  /  
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266Vivenda unifamiliar aillada 18181990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada 19191990/  /  1990/  /  

267Expedients d'obres particulars 31191990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada 20201990/  /  1990/  /  

267Habitatge unifamiliar aillat 21211990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada 22221990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada 23231990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada amb garatge 24241990/  /  1990/  /  

267Vivenda unifamiliar aillada 25251990/  /  1990/  /  

267Reforçament de sostre i teulada 26261990/  /  1990/  /  

267Edificacio d'un habitatge unifamiliar aillat 27271990/  /  1990/  /  

267Eixamplar un portal a dintre de la casa per comunicar amb el reste de la planta 
baixa, garatge

28281990/  /  1990/  /  

267Emosaiar el terra posar una finestra de 2,20m i una porta 29291990/  /  1990/  /  

267Pavimentar un pati de 3 x 8 m 30301990/  /  1990/  /  

267Col.locacio de gres al garatge 55 m2 31311990/  /  1990/  /  

268Cobert agrícola i instal.lacons anexes 32321990/  /  1990/  /  

268Expedients d'obres particulars 43321990/  /  1990/  /  

268Ampliacio obertura existent i reforma bany i cuina habitatge unifamiliar entre 
mitgeres

33331990/  /  1990/  /  

268Canviar el terra d'un menjador i passillo 34341990/  /  1990/  /  

268En un passillo de la casa fer un enva amb porta 35351990/  /  1990/  /  

268Pintar la façana de color arcilla 36361990/  /  1990/  /  

268Rebossar façana de darrera les quadres i obrir una finestre a la quadre dels 
vedells

37371990/  /  1990/  /  

268Ampliacio terrassa i construccio piscina particular 38381990/  /  1990/  /  

268Vivenda unifamiliar aillada 39391990/  /  1990/  /  

268Vivenda unifamiliar aillada 40401990/  /  1990/  /  

268Vivenda unifamiliar aillada 41411990/  /  1990/  /  

268Vivenda unifamiliar aillada 42421990/  /  1990/  /  

268Vivenda unifamiliar aillada 43431990/  /  1990/  /  

269Haitatge unifamiliar aillat 44441990/  /  1990/  /  

269 Falta l'expedient 46/90Expedients d'obres particulars 73441990/  /  1990/  /  
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269Vivenda unifamiliar aillada 45451990/  /  1990/  /  

269Vivenda unifamiliar aillada 46461990/  /  1990/  /  

269Reformar habitacio exterior 40 m2 47471990/  /  1990/  /  

269Realitzacio cicle tancat del porci 48481990/  /  1990/  /  

269Reformar interior de la casa i obertura de balcons al passatge st. Josep 49491990/  /  1990/  /  

269Construcció de canalitzacio telefonica de 3 cm. Amb dos conductes de pvc en 
el c/ de la font

50501990/  /  1990/  /  

269Arreglar parxes, repassar façana del terrat i repassar teulada 51511990/  /  1990/  /  

269Enllosar 2 m2 del jardi amb lloses 52521990/  /  1990/  /  

269Formacio de voladis per protegir porta del garatge i ampliacio de terrat 53531990/  /  1990/  /  

269Tancar parcel.la 75,92 m2 feta amb formigo pals de ferro i filat amb alçada 
aproximada de 1,20

54541990/  /  1990/  /  

269Ampliacio vivenda 55551990/  /  1990/  /  

269Tancar amb filat de 1,50 un total de 40 metres de l'hort 56561990/  /  1990/  /  

269Posar escales de marmol 57571990/  /  1990/  /  

269Enderroc de la finca 58581990/  /  1990/  /  

269Remolinar i pintar façana 59591990/  /  1990/  /  

269Enrejolar el garatge, posar porta de fusta i canviar escala 60601990/  /  1990/  /  

269Canviar aiguafons i canals de la teulada 61611990/  /  1990/  /  

269Fer paret de tanca amb el veí de 6 m. Per 2,5 m. Paret de totxana 62621990/  /  1990/  /  

269Canviar sanitaris i fer bado a enrada garatge 63631990/  /  1990/  /  

269Canviar rajola de la cuina i pintar façana color arcilla 64641990/  /  1990/  /  

269Ampliacio planta baixa i addiccio a 1ª planta en un habitatge unifamiliar existent 65651990/  /  1990/  /  

269Posar retol a la façana. Banderola 60 x 70 cm. 66661990/  /  1990/  /  

269Arreglar valla i fer la vorera 67671990/  /  1990/  /  

269Pavimentar un tros de pati i arrebossar la paret 68681990/  /  1990/  /  

269Pintar la façana de la casa 69691990/  /  1990/  /  

269Paviment de 10 x 5 a la cabanya i rebossar una mica les parets 70701990/  /  1990/  /  

269Obrir un portal per l'escala 71711990/  /  1990/  /  

269Rebossar façana de darrera la casa c/ esbart de vic 72721990/  /  1990/  /  

269Construcció canalitzacio telefonica de 30 m. Amb 2 conductors de pvc en c3 de 
la font

73731990/  /  1990/  /  

270Canviar retol de la façana 74741990/  /  1990/  /  
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270Expedients d'obres particulars 105741990/  /  1990/  /  

270Canviar tobes de davant la casa que s'esquerden 75751990/  /  1990/  /  

270Netejar la teulada i canviar alguna teula si s'escau 76761990/  /  1990/  /  

270Aterrar corts porcs, pavimentar terra, eixamplar portal 77771990/  /  1990/  /  

270Enmmoseiar i rebossar un menjador i posar vestiment a la finestra 78781990/  /  1990/  /  

270Vallar el terreny de 17 m. De façana amb filat 79791990/  /  1990/  /  

270Arrebossar i pintar la façana de la casa 80801990/  /  1990/  /  

270Posar porta segons planol 81811990/  /  1990/  /  

270Fer paviment a la caseta del gos 82821990/  /  1990/  /  

270Enrajolar un garatge i arrebossar baixos de la façana 83831990/  /  1990/  /  

270Arrebossar el garatge i enguixar el sostre 84841990/  /  1990/  /  

270Rehabilitacio de la casa nº 10 del carrer rambla 85851990/  /  1990/  /  

270Enrajolar un garatge 86861990/  /  1990/  /  

270Construcció de dues vivendes 87871990/  /  1990/  /  

270Fer una paret de 1x4,5 de llarg i posar vidre fins arribar al terrat 88881990/  /  1990/  /  

270Penjar montacarregues 89891990/  /  1990/  /  

270Reformar la cuina 90901990/  /  1990/  /  

270Pintar la façana 8 m. Dues plantes 91911990/  /  1990/  /  

270Posar gres i arrebossar les parets de l'habitació caldera 4 m2 92921990/  /  1990/  /  

270Aterrar 2 envans o emmosaiar el terra 93931990/  /  1990/  /  

270Pintar la façana color verd 94941990/  /  1990/  /  

270Reformes entrada principal, reboçat exterior amb acabat de coronament de 
pedra i fer perterra

95951990/  /  1990/  /  

270Rebaixar el garatge i pavimentar 96961990/  /  1990/  /  

270Canviar 5 metres de rajola del terrat que s'ha aixecat 97971990/  /  1990/  /  

270Canviar desaigua ja que el seu passa per la casa veina 98981990/  /  1990/  /  

270Pintar la façana de la casa 99991990/  /  1990/  /  

270Pasar reixes amb 10 finestres 1001001990/  /  1990/  /  

270Obrir un portal pavimenar el terra i posar panot davant la porta 1011011990/  /  1990/  /  

270Fer un cobert-magatzem llenya 1021021990/  /  1990/  /  

270Arrebossar parets entrada i repassar goteres de la teulada 1031031990/  /  1990/  /  

270Arreglar bany 1041041990/  /  1990/  /  
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270Explotacio bestiar vacu de llet 1051051990/  /  1990/  /  

495Fer un cobert 1991/  /  1991/03/05

495Connexió desaigües a la xarxa municipal. 1991/  /  1991/06/28

495Descubrir la teulada, posar rajola entre llata i llata que no n'hi ha i tornar a 
posar teules.

1991/  /  1991/01/09

495Allargar balcó i cobrir una part de terrassa. 1991/  /  1991/09/25

320Construcció vivenda aillada composta de planta garatge, planta baixa i estudi 111991/  /  1991/  /  

320Expedients d'obres particulars 1511991/  /  1991/  /  

320Reparació de la teulada 221991/  /  1991/  /  

320Obres a l'interior de l'habitatge 331991/  /  1991/  /  

320Treure envans,enrajolar terra, plaques al sostre i enguixar 441991/  /  1991/  /  

320Ampliacio de la granja les fransoies 551991/  /  1991/  /  

320Enderrocar dues cuadres i construir un terrat a sobre 661991/  /  1991/  /  

320Canviar rajola cuarto de bany i fer muralla de la casa. 771991/  /  1991/  /  

320Pintar la façana i fer un tros de valla 881991/  /  1991/  /  

320Fer un tros de paviment darrera l'hort i posar gres de 10 m2 991991/  /  1991/  /  

320Fer dos envans i un tros de bastiment 10101991/  /  1991/  /  

320Arreglar dos deguters, una a l'escala i l'altre al bany 11111991/  /  1991/  /  

320Fer una piscina 12121991/  /  1991/  /  

320Posar pedra als ampits de les finestres. Barana al terrat, proteccio perque no 
caiguin les torratges

13131991/  /  1991/  /  

320Local comercial i vivenda unifamiliar aillada 14141991/  /  1991/  /  

320Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 15151991/  /  1991/  /  

321Construcció de tres vivendes unifamiliars entre mitgeres 16161991/  /  1991/  /  

321Expedients d'obres particulars 35161991/  /  1991/  /  

321Canviar el gres de la cuina 17171991/  /  1991/  /  

321Reformes i acabats al voltant de la casa 18181991/  /  1991/  /  

321Coberta de 30 m2 de terrat amb bigues de fusta, llates i teula 19191991/  /  1991/  /  

321Acabar de fer la balla de pedra 20201991/  /  1991/  /  

321Neteja i rebaix d'un terreny 21211991/  /  1991/  /  

321Posar un socul de pedra a la façana de la casa 22221991/  /  1991/  /  

321Instal.lacio riosta, toma de terra i reposicio de poste 23231991/  /  1991/  /  

321Tancar el terrat posant unes vidrieres 24241991/  /  1991/  /  
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321Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 25251991/  /  1991/  /  

321Habitatge unifamiliar aillat 26261991/  /  1991/  /  

321Reforma en aixecament d'una part de la teulada 27271991/  /  1991/  /  

321Substitucio del rebestiment exterior 28281991/  /  1991/  /  

321Col.locacio de 57 m2 de terrasso al garatge de la vivenda 29291991/  /  1991/  /  

321Pintar la façana del mateix color i fer un tros de socul de pedra 30301991/  /  1991/  /  

321Pintar la façana 31311991/  /  1991/  /  

321Pintar la façana 32321991/  /  1991/  /  

321Pintar amb poliureta la cara est de la casa 33331991/  /  1991/  /  

321Teure teules, netejar-les i tornar-ho a cobrir, reforçar una biga 34341991/  /  1991/  /  

321Arrebossar i pintar paret mitgera, conectar un desaigua al col.lector 35351991/  /  1991/  /  

322Canviar rajola de la cuina, aiguera i terra 36361991/  /  1991/  /  

322Expedients d'obres particulars 50361991/  /  1991/  /  

322Fer una paret a la zona entre la ronda de la demunt i el passavant 37371991/  /  1991/  /  

322Reforma i ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 38381991/  /  1991/  /  

322Conectar un desaigua al col.lector i pintar la casa 39391991/  /  1991/  /  

322Canviar canalera de la casa 40401991/  /  1991/  /  

322Fer valla com les altres cases unifamiliars iguals i pintar la façana 41411991/  /  1991/  /  

322Fer tancat a la casa enderrocat a causa de les obres de l'urbanitzacio 42421991/  /  1991/  /  

322Reformes estructurals a la planta 2ª de la casa 43431991/  /  1991/  /  

322Obrir un portal d'escaleta i arreglar l'escala posar graons nous 44441991/  /  1991/  /  

322Construcció noves escoles 45451991/  /  1991/  /  

322Posar calefaccio i canviar la rajola del bany 46461991/  /  1991/  /  

322Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 47471991/  /  1991/  /  

322Col.locacio en els punts que queden reflectits en el planol de pals 48481991/  /  1991/  /  

322Arreglar el terra de la terrassa i fer barana 49491991/  /  1991/  /  

322Arrebossar paret de l'hort col.locar gres al rebedor i encimera de buta a la cuina 50501991/  /  1991/  /  

323Mur de contencio de terres 51511991/  /  1991/  /  

323Expedients d'obres particulars 66511991/  /  1991/  /  

323Canviar el lavabo vell per un de nou 52521991/  /  1991/  /  

323Reforma de la cuina de la casa 53531991/  /  1991/  /  

323Perforacio recerca aigües subterranies 54541991/  /  1991/  /  
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323Perforacio recerca aigües subterranies 55551991/  /  1991/  /  

323Remodelacio de façana i interiors 56561991/  /  1991/  /  

323Fer un tancat 57571991/  /  1991/  /  

323Repassar la teulada i col.locacio de plaques de guix, repassar cuina i bany 58581991/  /  1991/  /  

323Mur i valla parcel.la uau nº 1 el padro 59591991/  /  1991/  /  

323Habitatge unifamiliar aillat 60601991/  /  1991/  /  

323Modificacio d'un projecte de reforma interior de 2 vivendes en habitatge 
plurifamiliar entre mitgere

61611991/  /  1991/  /  

323Arreglar cuina i fer bany nou 62621991/  /  1991/  /  

323Arreglar terra d'una habitacio i fer bany 63631991/  /  1991/  /  

323Reforçar la teulada del taller i del pis, pintar la paret. Arranjament menjador. 64641991/  /  1991/  /  

323Escartar façana per treure rebossat i deixar pedra vista. Obrir finestra i 
enmosaiar part dels baixo

65651991/  /  1991/  /  

323Fer envans d'un pis, enguixar-lo i enmosaiar el terra 66661991/  /  1991/  /  

324Construcció d'un porxo al terrat 111992/  /  1992/  /  

324Expedients d'obres particulars 1511992/  /  1992/  /  

324Fer una paret de 22 m. De llarg i 1'80 d'alt 221992/  /  1992/  /  

324Treure llar de foc, canviar water 331992/  /  1992/  /  

324Empalmar el desaigua al carrer montseny 441992/  /  1992/  /  

324Pintar la façana del mateix color blanc 551992/  /  1992/  /  

324Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 661992/  /  1992/  /  

324Fer un tancat i dos caus de gossos a dins 771992/  /  1992/  /  

324Fer la barbacana 881992/  /  1992/  /  

324Habitatge unifamiliar aillat 991992/  /  1992/  /  

3244 habitatges unifamiliars entre mitgeres 10101992/  /  1992/  /  

324Simentacio cami de rodadura per un pont grua 11111992/  /  1992/  /  

324Rebossar façana treure paret de tanca jardi fer arcades, posar calefaccio llar de 
foc, canviar porte

12121992/  /  1992/  /  

324Obrir un portal 13131992/  /  1992/  /  

324Treure llates i bigues teulada 14141992/  /  1992/  /  

324Vivenda unifamiliar aillada 15151992/  /  1992/  /  

325Construcció variant soterrada del circuit aeri existent a 25 kv. Folgueroles 16161992/  /  1992/  /  

325Expedients d'obres particulars 31161992/  /  1992/  /  
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325Aterrar corts velles, treure envans i pavimentar 60 m2 17171992/  /  1992/  /  

325Construcció valla i pavimentacio entrada 18181992/  /  1992/  /  

325Enrajolar jardi i pintar la casa 19191992/  /  1992/  /  

325Repassar teulada de la quadra de truges i vaques, treure lloses fer paviment 
amb pendents.

20201992/  /  1992/  /  

325Renovacio del bany 21211992/  /  1992/  /  

325Fer paret mitgera 22221992/  /  1992/  /  

325Canviar canal i pintar la façana 23231992/  /  1992/  /  

325Repassar teulada 24241992/  /  1992/  /  

325Construcció vivenda unifamiliar aillada 25251992/  /  1992/  /  

325Construcció vivenda unifamiliar 26261992/  /  1992/  /  

325Construcció d'un mur 27271992/  /  1992/  /  

325Projecte de la reconstruccio d'un magatzem per a fins agricoles a la finca de 
can tecla

28281992/  /  1992/  /  

325Ampliacio planta baixa i altell existent 29291992/  /  1992/  /  

325Ampliacio d'un habitatge existent 30301992/  /  1992/  /  

325Construcció d'un habitatge unifamiliar 31311992/  /  1992/  /  

326Arreglar pedaços de la part baixa de la façana 32321992/  /  1992/  /  

326Expedients d'obres particulars 62321992/  /  1992/  /  

326Posar canal al garate i fer paviment, fer enllosat a la part del pati de la casa 33331992/  /  1992/  /  

326Fer un enva posar bastiment i porta 34341992/  /  1992/  /  

326Arreglar la cuina i el cuarto de bany 35351992/  /  1992/  /  

326Col.locacio d'aire acondicionat 36361992/  /  1992/  /  

326Alimentar futura estacio transformadora del c/madrenes des de la linea aeria de 
25 kv. Existent

37371992/  /  1992/  /  

326Construcció d'un diposit per a purins 38381992/  /  1992/  /  

326Canviar rajola de la cuina i empedrar l'entrada al garatge 39391992/  /  1992/  /  

326Fer nau per quarantena 40401992/  /  1992/  /  

326Construcció d'un mur de formigo 41411992/  /  1992/  /  

326Canviar tuberies, rajoles i part dels sanitaris del bany 42421992/  /  1992/  /  

326Col.locar rajoles a la terrassa per problemes de deguters 43431992/  /  1992/  /  

326Posar gres sobre el mosai planta baixa,enrajolar cuina canviar marbres fer 
lavabo i sostre fals

44441992/  /  1992/  /  
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326Reformar façana 45451992/  /  1992/  /  

326Fer un diposit d'aigua enterrat a terra fer parets de proteccio 46461992/  /  1992/  /  

326Ampliacio d'una nau industrial 47471992/  /  1992/  /  

326Reparació teulada, arreglar 8 m. Barbacana i posar tel.la metalica 48481992/  /  1992/  /  

326Construcció d'un cobert per us agrícola 49491992/  /  1992/  /  

326Renovacio bany canviar rajola i gres 50501992/  /  1992/  /  

326Pintar la façana del mateix color 51511992/  /  1992/  /  

326Canviar bastiments i obertures de la part posterior de la casa 52521992/  /  1992/  /  

326Canviar una finestra posar-la de pvc i treure dos envans 53531992/  /  1992/  /  

326Arreglar deguters i reparar la canal 54541992/  /  1992/  /  

326Arreglar la teulada 55551992/  /  1992/  /  

326Canviar la rajola i el terra del bany 56561992/  /  1992/  /  

326Reparar la teulada de la cabanya 57571992/  /  1992/  /  

326Canviar teules 58581992/  /  1992/  /  

326Tapar galeria i arreglar el bany 59591992/  /  1992/  /  

326Tapar paret cabanya i posar porta, reparar teulada 60601992/  /  1992/  /  

326Arreglar paviment de la terrassa i posar-hi gres 61611992/  /  1992/  /  

326Actualitzacio preu projecte i continuacio de les obres 24/83 explotacio bestiar 
vacu

62621992/  /  1992/  /  

327Vallar el terreny 63631992/  /  1992/  /  

327Expedients d'obres particulars 75631992/  /  1992/  /  

327Cobert per cobrir maquina 64641992/  /  1992/  /  

327Delimitacio de la finca amb pals portland, nomes la part a vora el terreny 65651992/  /  1992/  /  

327Arreglar deguters i canviar barbacanes 66661992/  /  1992/  /  

327Pavimentar terra, posar terrasso a 1 habitacio enguixar sostre arrebossar paret 
fer wc

67671992/  /  1992/  /  

327Vallar el terreny 68681992/  /  1992/  /  

327Repassar les teulades 69691992/  /  1992/  /  

327Llicencia per treballs interiors vivenda unifamiliar 70701992/  /  1992/  /  

327Reforma d'un habitatge existent entre mitgeres 71711992/  /  1992/  /  

327Fer la teulada 72721992/  /  1992/  /  

327Construcció circuit iii a 25 kv. Soterrani i al seu centre transformador 73731992/  /  1992/  /  

327Instal.lacio d'una riosta en poste existent 74741992/  /  1992/  /  
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327Renovacio de la cambra de bany 75751992/  /  1992/  /  

327Rebaixar uns 10 o 12 m2 del terra del garatge 111993/  /  1993/  /  

327Expedients d'obres particulars 611993/  /  1993/  /  

327Modificacio linea aeria a 25 kv. Segons el nou traçat 221993/  /  1993/  /  

327Posar 35 m2 de gres a una habitacio i un corredor 331993/  /  1993/  /  

327Vallar un terreny de 600 m2 propietat de la sra. M.carme serrabou 441993/  /  1993/  /  

327Projecte basic i d'execusio d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres 551993/  /  1993/  /  

327Explotacio porcina 661993/  /  1993/  /  

328Obertura de porta a façana 771993/  /  1993/  /  

328Expedients d'obres particulars 2571993/  /  1993/  /  

328Construcció de 2 habitatges unifamiliars aparellats 881993/  /  1993/  /  

328Projecte construccio piscina particular 991993/  /  1993/  /  

328Canviar pica de la cuina i sanitaris de la cambra de bany 10101993/  /  1993/  /  

328Substituir pals per torretes i pals de formigo de major alçada nova ctra. Eix 
transversal

11111993/  /  1993/  /  

328Construcció d'un mur 12121993/  /  1993/  /  

328Fer lavabo 13131993/  /  1993/  /  

328Modificacio de bany 14141993/  /  1993/  /  

328Fer una tanca de solar. El mur sera de formigo o blocs de portland 15151993/  /  1993/  /  

328Refoma ampliacio de 2 vivendes en la planta segona d'un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres

16161993/  /  1993/  /  

328Pintar façana 17171993/  /  1993/  /  

328Canviar bastiments, enguixar un parell d'envans i fer un bany 18181993/  /  1993/  /  

328Realitzar envans al segon pis 19191993/  /  1993/  /  

328Posar retul a la façana principal 20201993/  /  1993/  /  

328Autoritzacio nou traçat de linia de bt degut obres eix transversal tram gurb-
calldetenes

21211993/  /  1993/  /  

328Projecte basic i d'execució d'una vivenda unifamiliar aillada 22221993/  /  1993/  /  

328Fer una peixera al jardi 23231993/  /  1993/  /  

328Substitucio de la rajola i del terra de l'habitacio del safreig 24241993/  /  1993/  /  

328Fer una teulada posr bigues, metxembrat i uralita a damunt. Posar calefaccio 25251993/  /  1993/  /  

329Habitatge unifamiliar aillat 26261993/  /  1993/  /  

329Expedients d'obres particulars 48261993/  /  1993/  /  
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329Posar retul d'alumini expresio escrita: ballejo-olle scp 27271993/  /  1993/  /  

329Canviar rajola i mobles de la cuina 28281993/  /  1993/  /  

329Arreglar tanca del pati 29291993/  /  1993/  /  

329Canviar uralites de la terrassa de 20 m2. Emplenar baixants de la canal de 
casa en el desguas exist

30301993/  /  1993/  /  

329Pintar façana del mateix color 31311993/  /  1993/  /  

329Construcció d'un mur de contencio de terres 32321993/  /  1993/  /  

329Modificacio escala i ampliacio de golfes a un edifici existent entre mitgeres 33331993/  /  1993/  /  

329Pintar la façana de color cru 34341993/  /  1993/  /  

329La finestra que esta oberta en una sala baixar-la fins el terra 35351993/  /  1993/  /  

329Obrir una porta i fer dos envans dins el garatge 36361993/  /  1993/  /  

329Pintar la façana de color blanc cru 37371993/  /  1993/  /  

329Reformar la cuina 38381993/  /  1993/  /  

329Construcció d'una barraca pel tir al plat 39391993/  /  1993/  /  

329Reforç façana del darrera 40401993/  /  1993/  /  

329Addicio de planta golfes a una vivenda unifamiliar aillada 41411993/  /  1993/  /  

329Pintar la façana de color cru 42421993/  /  1993/  /  

329Vallar un terreny 43431993/  /  1993/  /  

329Acondicionament local per bar can crinyol 44441993/  /  1993/  /  

329Reforç de la teulada de la pahisa 45451993/  /  1993/  /  

329Rebossar xemeneia i posar plaques de guix 46461993/  /  1993/  /  

329Tanca d'un solar 47471993/  /  1993/  /  

329Projecte de variant de la linea electrica aerea a 40 kv. 48481993/  /  1993/  /  

330Construcció d'una piscina 49491993/  /  1993/  /  

330Expedients d'obres particulars 70491993/  /  1993/  /  

330Pintar façana de color cru 50501993/  /  1993/  /  

330Canviar marbres de la cuina i pica 51511993/  /  1993/  /  

330Canviar una aiguera i desaigua 52521993/  /  1993/  /  

330Arreglar la façana 53531993/  /  1993/  /  

330Fer dutxa al lavabo 54541993/  /  1993/  /  

330Pintar la façana de color cru 55551993/  /  1993/  /  

330Posar rajola al garatge 56561993/  /  1993/  /  

08/03/2017 Pàgina 190 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

330Fer distribucio de dues habitacions bany i menjador-estar 57571993/  /  1993/  /  

330Col.locar nova linea de subministrament fins la finca casa nova dels frares 58581993/  /  1993/  /  

330Col.locar un terra en el pal existgent del c/ esbart de vic 59591993/  /  1993/  /  

330Tancar una galeria amb una finestra a fi de donar mes amplaria a la cuina 60601993/  /  1993/  /  

330Dos vivendes unifamiliars entre mitgeres 61611993/  /  1993/  /  

330Projecte basic i d'execucio reforma planta segona per habitatge 62621993/  /  1993/  /  

330Projecte basic i d'execucio de vivenda unifamiliar aillada (aparallades) 63631993/  /  1993/  /  

330Fer un cobert d'uns 60 m2 adosat a la granja de les vaques per posar eines 64641993/  /  1993/  /  

330Posar pal al c/ Josep m. Casacuberta 65651993/  /  1993/  /  

330Construir un bany a la planta inferior (garatge) 66661993/  /  1993/  /  

330Descobrir la teulada i tornar-la a cobrir 67671993/  /  1993/  /  

330Acondicionar entrada i sortida vehicles per la vorera 68681993/  /  1993/  /  

330Arreglar la teulada i canviar un water 69691993/  /  1993/  /  

330Habitatge plurifamiliar entre mitgeres 70701993/  /  1993/  /  

331Eixamplar el garatge 71711993/  /  1993/  /  

331Expedients d'obres particulars 84711993/  /  1993/  /  

331Canviar la porta d'entrada. Abans era de fusta i es posa metàl.lica 72721993/  /  1993/  /  

331Pintar la façana de color rosa palid i repassar socol façana 73731993/  /  1993/  /  

331Fer lavabo wc. A la 1ª planta desaigua comuna planta baixa modificar cuina i 
portes

74741993/  /  1993/  /  

331Projecte basic i d'execucio de 6 naus 75751993/  /  1993/  /  

331Fer una tanca de 1'20 x 14'10 76761993/  /  1993/  /  

331Reparació teulada i tapar forats de les parets 77771993/  /  1993/  /  

331Projecte basic i d'execucio d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres 78781993/  /  1993/  /  

331Rebossar la façana fer instal.lacions i posar revestiments ceramics 79791993/  /  1993/  /  

331Assessorament 80801993/  /  1993/  /  

331Obrir 4 metres del carrer per enxufar la cloaca 81811993/  /  1993/  /  

331Fer el terra i arrebossar les parets d'un traster de la planta baixa de la casa 82821993/  /  1993/  /  

331Ampliacio d'un habitatge entgre mitgeres 83831993/  /  1993/  /  

331Obrir una part del carrer per canviar direccio del desaigua de la casa 84841993/  /  1993/  /  

3314 habitatges unifamiliars entre mitgeres 3ª fase d'un conjunt de 18 111994/  /  1994/  /  

331Expedients d'obres particulars 311994/  /  1994/  /  
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331Projecte basic i d'execució d'un habitatge unifamiliar adossat 221994/  /  1994/  /  

331Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 331994/  /  1994/  /  

332Vallar 2 parcel.les al c/ cabrera contonada vilanova de sau 441994/  /  1994/  /  

332Expedients d'obres particulars 2441994/  /  1994/  /  

332Desplaçament d'una farola 551994/  /  1994/  /  

332Restauracio de la façana principal 661994/  /  1994/  /  

332Rebossar la façana nord de la casa 771994/  /  1994/  /  

332Arreglar uns 20 deguters 881994/  /  1994/  /  

332Construcció d'envans i col.locacio de gres 991994/  /  1994/  /  

332Restauracio de la façana 10101994/  /  1994/  /  

332Rehabilitacio d'un habitatge unifamiliar aillat 11111994/  /  1994/  /  

332Posar porta a l'edcala i del garatge de pvc 12121994/  /  1994/  /  

332Construcció d'un centre de transformacio i linia de mt a 25 kv. 13131994/  /  1994/  /  

332Construcció de tres habitatges unifamiliars entre mitgeres 14141994/  /  1994/  /  

332Construcció d'un habitatge unifamiliar en testera 15151994/  /  1994/  /  

332Rebossar els dintres de la casa, enrajolar bany i cuina, posar gres i fer 
instal.lacions.

16161994/  /  1994/  /  

332Treure valles metaliques d'unes corts d'abans 17171994/  /  1994/  /  

332Aterrar envans i desviar regates per instal.lacio de llum 18181994/  /  1994/  /  

332Fer una piscina 19191994/  /  1994/  /  

332Acabar obres al c/ guilleries, habitatges i local comercial de l'expedient 3/80 20201994/  /  1994/  /  

332Valalr parcel.les nº 93 i 94 uau nº 2 les escoles 21211994/  /  1994/  /  

332Moviments de terres i fonaments 22221994/  /  1994/  /  

332Construcció de dos habitatges unifamiliars 23231994/  /  1994/  /  

332Projecte bsic i d'execusio de 3 vivendes unifamiliars entre mitgeres 24241994/  /  1994/  /  

333Ampliacio d'un altell en un habitatge unifamiliar aillat existent 25251994/  /  1994/  /  

333Expedients d'obres particulars 45251994/  /  1994/  /  

333Renovar la barra i el terra 26261994/  /  1994/  /  

333Construcció d'una piscina 27271994/  /  1994/  /  

333Pavimentar parterra de la casa i garatge i col.locar contador d'aigua 28281994/  /  1994/  /  

333Arreglar el rebossat del terrat 29291994/  /  1994/  /  

333Subterrar línea electrica 30301994/  /  1994/  /  
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333Arrencar el terra de la terrassa i posar-lo nou 31311994/  /  1994/  /  

333Posar pedra façana de davant i lateral, rebossar façana de darrera 32321994/  /  1994/  /  

333Reforma i ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 33331994/  /  1994/  /  

333Reforma parcial d'un habitatge unifamiliar en testera 34341994/  /  1994/  /  

333Posar socul a la casa i columnes de pedra al portal 35351994/  /  1994/  /  

333Refer terra del terrat superior i anclatge a la teulada sud per instal.lacio 
col.lectors solars

36361994/  /  1994/  /  

333Emplaçament escala per emergencia 37371994/  /  1994/  /  

333Clavar tornapuntes per agunatar bigues de ferro 38381994/  /  1994/  /  

333Tancar i cobrir una carbonera 39391994/  /  1994/  /  

333Reformar bany canviar banyera i posar rajoles 40401994/  /  1994/  /  

333Projecte de construccio de 4 naus industrials adossades 41411994/  /  1994/  /  

3333 habitacions unifamiliars aparellats 42421994/  /  1994/  /  

333Pintar façana 43431994/  /  1994/  /  

333Construcció d'un pas de comunicacio entre balco d'un habitatge i l'escala de 
l'altre

44441994/  /  1994/  /  

333Projecte basic i d'execusio de tres naus industrials 45451994/  /  1994/  /  

334Tancar peça de terreny i pintar façana 46461994/  /  1994/  /  

334Expedients d'obres particulars 57461994/  /  1994/  /  

334Construcció de 2 habitatges 47471994/  /  1994/  /  

334Modificacio de teulada i tancament de terrat 48481994/  /  1994/  /  

334Posar les portes de l'entrada de la casa noves 49491994/  /  1994/  /  

334Fer una tanca a la part nord de la finca de la casa i pavimentacio davant casa 50501994/  /  1994/  /  

334Arrenjament façana 51511994/  /  1994/  /  

334Construcio de lateral de canalitzacio de 4 conductes de pvc 52521994/  /  1994/  /  

334Construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 53531994/  /  1994/  /  

334Posar unes 5 bigues i enrajolar el terra d'una habitacio 54541994/  /  1994/  /  

334Posar gres al terra de dos banys 55551994/  /  1994/  /  

334Projecte de legalitzacio i millora 56561994/  /  1994/  /  

334Projecte basic d'execusio de 4 vivendes unifamiliars entre mitgeres 57571994/  /  1994/  /  

335Fer una tanca 111995/  /  1995/  /  

335 Hi ha la llicència 7bisExpedients d'obres particulars 1911995/  /  1995/  /  

335Posar gres al 2on pis uns 40 m2 221995/  /  1995/  /  
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335Reabilitacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres segons projecte visat v. 
04895

331995/  /  1995/  /  

335Posar pedra a tot el vol de la casa, obrir una finestra a la part de la casa nord, 
enrajolar baixos

441995/  /  1995/  /  

335Reabilitacio d'una planta per adaptar-la a vivenda 551995/  /  1995/  /  

335Desmuntar 4 postes, extensio xarxa tel. Per canalitzacions existents 661995/  /  1995/  /  

335Construcció d'una escala d'acces de la planta baixa a la planta 1a interiorment 771995/  /  1995/  /  

335Arreblar rebenton del bany petit 881995/  /  1995/  /  

335Posar bastiment per fer rebedor 991995/  /  1995/  /  

335Construcció rasa per canalitzacio xarxa de baixa tensio a tensio de 380 v. 10101995/  /  1995/  /  

335Paret de tancament de totxana al cobert de la casa per la part de darrera, i 
pavimentar-ho

11111995/  /  1995/  /  

335Fer la teulada nova del costat de la cabanya d'uns 60 m2 12121995/  /  1995/  /  

335Ballar parceles del 137 al 143 del c/ puigjaner amb tela metalica 13131995/  /  1995/  /  

335Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 14141995/  /  1995/  /  

335Construcció d'un cobert agricola 15151995/  /  1995/  /  

335Posar gres al garatge i fer habitacio petita per rentar 16161995/  /  1995/  /  

335Pavimentar el garatge i posar terrasso, fer una piscina 17171995/  /  1995/  /  

335Tirar un petit enva de la cuina a terra i posar una peça de marbre 18181995/  /  1995/  /  

335Construcció d'un edifici d'habitatges 19191995/  /  1995/  /  

336Construcció d'un edifici d'habitatges 20201995/  /  1995/  /  

336Expedients d'obres particulars 52201995/  /  1995/  /  

336Obertura de portal de 3x3'50 m. I vestuaris en nau existent 21211995/  /  1995/  /  

336Arreglar la barana de la casa 22221995/  /  1995/  /  

336Fer 2 lavabos als baixos de la casa 23231995/  /  1995/  /  

336Pintar la façana 24241995/  /  1995/  /  

336Arreglar peridores truges 25251995/  /  1995/  /  

336Repassar teulada pels deguters 26261995/  /  1995/  /  

336Canviar la balla del davant de la casa 27271995/  /  1995/  /  

336Pintar el tros que queda de la fçana de la casa de color blanc 28281995/  /  1995/  /  

336Posar portes noves 29291995/  /  1995/  /  

336Arreglar i arrebossar el garatge 30301995/  /  1995/  /  

336Canviar bastiments de finestra i porta. 31311995/  /  1995/  /  
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336Fer una rampa per accedir a l'hort perquè hi ha un marge 32321995/  /  1995/  /  

336Construcció de coberta i prolongacio de l'existent per cobir terrat 33331995/  /  1995/  /  

336Projecte d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 34341995/  /  1995/  /  

336Pintar la façana 35351995/  /  1995/  /  

336Canvi de teulada (aixecar) i construccio de terrat 36361995/  /  1995/  /  

336Canviar el gres d'una habiacio que s'aixeca 37371995/  /  1995/  /  

336Posar porta entrada de la casa i un trosset de barana 38381995/  /  1995/  /  

336Tancar l'hort per par de l'av. Poetes catalans i fer desaigua 39391995/  /  1995/  /  

336Ballar part davantera del solar on s'ubica la casa 40401995/  /  1995/  /  

336Reforma de la teulada de l'esglesia parroquial de sta. Maria de folgueroles 41411995/  /  1995/  /  

336Repassar casa 42421995/  /  1995/  /  

336Rebossar el garatge i posar gres a la cuina i el bany 43431995/  /  1995/  /  

336Vallar terreny darrera 44441995/  /  1995/  /  

336Tancament valla parcel.la amb tel.la metal.lica plastificada color verd 45451995/  /  1995/  /  

336Construcció d'un gual 46461995/  /  1995/  /  

336Repassar la teulada per tapar els deguters 47471995/  /  1995/  /  

336Construcció d'un habitatge unifamiliar 48481995/  /  1995/  /  

336Fer un forat de ventilacio 49491995/  /  1995/  /  

336Ampliacio de la planta baixa d'un habitatge unifamiliar en testera 50501995/  /  1995/  /  

336Transformar corts de bestiar en 4 garatges per cotxes 51511995/  /  1995/  /  

336Trasl.lat de part del cobert del final del pati al principi 52521995/  /  1995/  /  

337Reforma i consolidacio forjat, ampliacio estructura coberta i arrebossar façana 53531995/  /  1995/  /  

337Expedients d'obres particulars 68531995/  /  1995/  /  

337Posar canal de 26 m. De llarg 54541995/  /  1995/  /  

337Rehabilitacio mas el focs, segons planols que s'adjunten 55551995/  /  1995/  /  

337Pintar la façana d'un color trencat 56561995/  /  1995/  /  

337Recobrir l'escala una peça cada grao 57571995/  /  1995/  /  

337Tapar el terrat 58581995/  /  1995/  /  

337Consolidacio de l'estructura coberta 59591995/  /  1995/  /  

337Construcció terrat en planta primera 60601995/  /  1995/  /  

337Construcció d'un porxo en planta primera 61611995/  /  1995/  /  

337Arreglar l'escala 62621995/  /  1995/  /  

08/03/2017 Pàgina 195 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

337Repassar la teulada i canviar finestre 63631995/  /  1995/  /  

337Reforma i actualitzacio del centre de transformacio 64641995/  /  1995/  /  

337Reforma i actualitzacio del centre de transformacio a.c.t.i 1310 verdaguer 65651995/  /  1995/  /  

337Construcció edifici apartaments 66661995/  /  1995/  /  

337Dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 67671995/  /  1995/  /  

337Construcció 3 vivendes unifamiliars entre mitgeres 68681995/  /  1995/  /  

338Arreglar teulada d'un cobert 69691995/  /  1995/  /  

338 Hi ha la llicència 78bisExpedients d'obres particulars 81691995/  /  1995/  /  

338Distribucio interior d'un pis i aixecament de teulada 70701995/  /  1995/  /  

338Posar canal i repassar deguters 71711995/  /  1995/  /  

338Instal.lacio de 4 postes 72721995/  /  1995/  /  

338Intal.lacio de 3 postes reposicio de 4 i desplaçament de puigseslloses 73731995/  /  1995/  /  

338Escatar la façana deixar-la amb pedra i arreglar la canalera 74741995/  /  1995/  /  

338Recobrir l'escala de marbre i arreglar el tub de la calefaccio 75751995/  /  1995/  /  

338Dos vivendes unifamiliars entre mitgeres 76761995/  /  1995/  /  

338Inst. 3 arquetes i construccio canalitzacio per instal. Cable fo de 3 conductes de 
pvc, 519 m.

77771995/  /  1995/  /  

338Construcció habitatge unifamiliar aillat 78781995/  /  1995/  /  

338Repicar parets, fer terres dels baixos i reparar porta 79791995/  /  1995/  /  

338Arrebossar façana principal de 49 m2 80801995/  /  1995/  /  

338Redistribucio interior d'una vivenda i ampliacio del terrat 81811995/  /  1995/  /  

335 Antic expedient 7bis/1995Edifici plurifamiliar entre mitgeres 9079071995/  /  1995/  /  

338 Antic expedient 78bis/1995Rejuntar xemeneia arreglar teulada d'uralita i arrebossar-ho 9789781995/  /  1995/  /  

495Rehabilitació de la casa 1996/  /  1996/06/11

338Expedients d'obres particulars 111996/  /  1996/  /  

338Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 111996/  /  1996/  /  

339Tancar espais de l'explotacio ramadera 221996/  /  1996/  /  

339Expedients d'obres particulars 1621996/  /  1996/  /  

339Paret dins del garatge 331996/  /  1996/  /  

339Canviar 10 bigues afectades per luminosi 441996/  /  1996/  /  

339Substituir teulada de cobert i bigues de fusta per formigo 551996/  /  1996/  /  

339Fer bado a la vorera davant garatge i enrajolar habitacio del garatge 661996/  /  1996/  /  
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339Posar gres al terra del garatge 771996/  /  1996/  /  

339Enrajolar 80 m2 del garatge i col.locacio d'una porta 881996/  /  1996/  /  

339Obres per posar comptador d'aigua pasat pont del moli 991996/  /  1996/  /  

339Escatar i rejuntar paret de pedra, pujar paret de totxanes, remulinar-la i coronar-
la

10101996/  /  1996/  /  

339Dos edificis d'habitatges, dos garatges i un local en planta baixa 11111996/  /  1996/  /  

339Vivenda unifamiliar aillada 12121996/  /  1996/  /  

339Projecte basic i d'execucio de 4 vivendes unifamiliars entre mitgeres 13131996/  /  1996/  /  

339Treure envà de dins la casa 14141996/  /  1996/  /  

339Construcció d'una vivenda unifamiliar 15151996/  /  1996/  /  

339Moviment de terres i acondicionament pista de vol 16161996/  /  1996/  /  

340Transformacio d'unes quadres en 2 locals destinats a garatges i magatzems 17171996/  /  1996/  /  

340Expedients d'obres particulars 40171996/  /  1996/  /  

340Fer pou adornat 18181996/  /  1996/  /  

340Desmontar pal de telefon 19191996/  /  1996/  /  

340Reforma sota coberta de la casa 20201996/  /  1996/  /  

340Construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 21211996/  /  1996/  /  

340Canviar el gres del terrat 22221996/  /  1996/  /  

340Projecte basic i d'execucio d'habitatges unifamiliars entre mitgeres 23231996/  /  1996/  /  

340Arreglar entrada de vehicles 24241996/  /  1996/  /  

340Reforma de la planta baixa per ús de vivenda 25251996/  /  1996/  /  

340Projecte de sis habitatges 26261996/  /  1996/  /  

340Construcció d'un mur i terraplenat 27271996/  /  1996/  /  

340Instal.lar una grua 28281996/  /  1996/  /  

340Construcció d'un mur de formigo armat de 3 m. D'alçada 29291996/  /  1996/  /  

340Obres de paviment d'un cobert 30301996/  /  1996/  /  

340Pintar la façana de color trencat 31311996/  /  1996/  /  

340Instal.lacio d'una grua 32321996/  /  1996/  /  

340Obres d'enderrocar enva i arrencar gres uns 12 m2 33331996/  /  1996/  /  

340Pintar exterior casa i posar calefaccio 34341996/  /  1996/  /  

340Reforma d'una habitacio per fer-ne dues i aterrar un envà per fer una altre 
habitacio

35351996/  /  1996/  /  
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340Missio completa de reforma a 1 planta i addicio d'una planta per habitatge 
unifamiliar entre mitgere

36361996/  /  1996/  /  

340Obrir portar, arreglar teulada i fer paret mitgera de l'hort 37371996/  /  1996/  /  

340Pavimentar i posar lloses a l'entrada de la casa 38381996/  /  1996/  /  

340Escatar façana i revestir en pedra finestrals i balcons 39391996/  /  1996/  /  

340Sostre d'una cabanya amb bigues 40401996/  /  1996/  /  

341Ampliacio activitat porquina i activitat cunicula 41411996/  /  1996/  /  

341Expedients d'obres particulars 55411996/  /  1996/  /  

341Casa unifamiliar en testera 42421996/  /  1996/  /  

341Canviar rajoles de la cuina 43431996/  /  1996/  /  

341Obrir rases a la vorera pel pas del servei de gas canalitzat 44441996/  /  1996/  /  

341Construir un magatzem 45451996/  /  1996/  /  

341Reformar terra de la casa 46461996/  /  1996/  /  

341Vivenda unifamiliar aillada 47471996/  /  1996/  /  

341Obres de fer muralla amb pedra i allargar terrat 48481996/  /  1996/  /  

341Obres perforacio d'un pou 49491996/  /  1996/  /  

341Instal.lacio d'una grua 50501996/  /  1996/  /  

341Moviment de terres 51511996/  /  1996/  /  

3412a. Prorroga llicencia 40/92 construccio nau per quarantena 52521996/  /  1996/  /  

341Pal telefonic piscines municipals 53531996/  /  1996/  /  

341Transformacio magatzem a nau d'engreix de porcs, constr. Tancat metalic i un 
gual de desinfeccio

54541996/  /  1996/  /  

341Habitatge unifamiliar aillat 55551996/  /  1996/  /  

342Canviar terra del terrat 18 m2, d'una finestra fer-ne un portal 56561996/  /  1996/  /  

342Expedients d'obres particulars 76561996/  /  1996/  /  

342Paviment d'uns 100 m2 entre granja i la casa 57571996/  /  1996/  /  

342Construcció d'un femer 58581996/  /  1996/  /  

342Obrir dos cel obert a la teulada 59591996/  /  1996/  /  

342Fer una rasa per passar un tub i aixi arribara l'aigua a la granja 60601996/  /  1996/  /  

342Instal.lacio d'un poste 61611996/  /  1996/  /  

342Enderroc d'envans de planta primera i substitucio de forjat bigues de fusta 
existent per nou forjat

62621996/  /  1996/  /  

342Canviar la canal i pintar la façana 63631996/  /  1996/  /  
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342Reforma teulada i tancaments exteriors en edifici a i arranjament i distribucio 
interior edifici b

64641996/  /  1996/  /  

342Canviar bastiment i porta d'un pati interior i fer tub per l'estractor 65651996/  /  1996/  /  

342Posar persiana i obrir portal 66661996/  /  1996/  /  

342Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 67671996/  /  1996/  /  

342Revestir un pilar de pedra 68681996/  /  1996/  /  

342Fer quarto de bany i canviar caldera de la calefaccio 69691996/  /  1996/  /  

3423 vivendes unifamiliars entre mitgeres 70701996/  /  1996/  /  

342Addicio de plantes primera i segona sobre un local planta baixa per vivenda 
unifamiliar entre mitger

71711996/  /  1996/  /  

342Edifici unifamiliar entre mitgeres amb tres façanes 72721996/  /  1996/  /  

3422 habitatges unifamiliars entre mitgeres 73731996/  /  1996/  /  

342Obres interiors al bar-restaurant 74741996/  /  1996/  /  

342Obres interiors a la discoteca 75751996/  /  1996/  /  

342Fer un cobert a l'hort d'uns 10 m2 amb una alçada de 2m i amb teulada de teula 76761996/  /  1996/  /  

343Fer una balla amb blocs de formigo 77771996/  /  1996/  /  

343Expedients d'obres particulars 87771996/  /  1996/  /  

343Habitatge unifamiliar entre mitgeres 78781996/  /  1996/  /  

343Construcció edifici d'habitatges 79791996/  /  1996/  /  

343Obrir rasa a la vorera per la col.locació del tub de gas 80801996/  /  1996/  /  

343Construcció d'un mur de formigo i rampa 81811996/  /  1996/  /  

343Col.locacio tub pvc a la cloaca general i fer una habitacio per rentar 82821996/  /  1996/  /  

343Instal.lacio d'un pal 83831996/  /  1996/  /  

343Addicio d'una planta en un cobert 84841996/  /  1996/  /  

343Missio completa d'un edifici per baixos i 4 habitatges. Anl.la la llic. Obres nº 
21/96

85851996/  /  1996/  /  

343Addicio de dues plantes en un edifici entre mitgeres 86861996/  /  1996/  /  

343Projecte basic i d'execucio de vivenda plurifamiliar entre mitgeres 87871996/  /  1996/  /  

344Arreglar un rebenton de dins la casa i fer un enva 88881996/  /  1996/  /  

344Expedients d'obres particulars 91881996/  /  1996/  /  

344Reconstruccio del cami entre puigsec vell i can malgoig 89891996/  /  1996/  /  

344Aterrar envans i paviment 90901996/  /  1996/  /  

344Reposicio de teules 91911996/  /  1996/  /  
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496Expedients d'obres denegades 1996/  /  2000/  /  

496Sondeig per captació d'aigües subterrànies. 1997/  /  1997/07/21

496Sondeig per captació d'aigües subterrànies. 1997/  /  1997/07/21

344Construcció d'un cobert i unes quadres per a dos cavalls 111997/  /  1997/  /  

344Expedients d'obres particulars 1611997/  /  1997/  /  

344Reforma interior i ampliacio de la planta primera d'una vivenda unifamiliar entre 
mitgeres

221997/  /  1997/  /  

344Escatar la façana per veure's la pedra 331997/  /  1997/  /  

344Construcció d'una nau de vaques i un diposit de purins 441997/  /  1997/  /  

344Pintar les façanes i col.locar bastida 551997/  /  1997/  /  

344Enrajolar garatge de la casa 40 m. I aixecar el bado perue no entri aigua dins la 
casa

661997/  /  1997/  /  

344Reconstruir paret amb bloc 771997/  /  1997/  /  

344Instal.lacio de tres postes 881997/  /  1997/  /  

344Projecte per ampliacio d'un habitatge unifamiliar aillat 991997/  /  1997/  /  

344Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 10101997/  /  1997/  /  

344Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 11111997/  /  1997/  /  

344Prospeccio per aigües subterranies 12121997/  /  1997/  /  

344Prospeccio per aigües subterranies 13131997/  /  1997/  /  

344Prospeccio per aigües subterranies 14141997/  /  1997/  /  

344Col.locacio de gres al terra de la vivenda i canvi de totes les finestres i 
obertures de la mateixa

15151997/  /  1997/  /  

344Vivenda unifamiliar entre mitgeres 16161997/  /  1997/  /  

345Construcció d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres 17171997/  /  1997/  /  

345Expedients d'obres particulars 40171997/  /  1997/  /  

345Col.locar socul de pedra al voltant de la casa 18181997/  /  1997/  /  

345Construcció d'un habitatge unifamiliar adossat en filera 19191997/  /  1997/  /  

345Instal.lacio de 4 pals 20201997/  /  1997/  /  

345Renovar cuina i menjador 21211997/  /  1997/  /  

345Adequacio cuina i construccio de serveis per minusvalids en el local destinat a 
bar

22221997/  /  1997/  /  

345Vallar uns 30 m i obrir finestra a la part lateral de la casa 23231997/  /  1997/  /  

345Repassar goteres de la teulada 24241997/  /  1997/  /  
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345Obrir una rasa al mig del carrer per trasl.ladar els fils de l'electricitat 25251997/  /  1997/  /  

345Posar vidrieres a la porta d'entrada 26261997/  /  1997/  /  

345Canviar amparilles de formigo de les quadres d'engreix i repassar amb paviment 27271997/  /  1997/  /  

345Construcció vivenda unifamiliar entre mitgeres 28281997/  /  1997/  /  

345Tirar un enva i fer una cuina, arreglar el bany petit 29291997/  /  1997/  /  

345Rebaixar el pati arran de carrer 30301997/  /  1997/  /  

345Reforma planta primera i porxo 31311997/  /  1997/  /  

345Fer un forat a terra d'1 m. Per posar una pilona sobre el paviment 32321997/  /  1997/  /  

345Construcció d'un mur de contencio de terres 33331997/  /  1997/  /  

345Projecte basic i executiu de vivenda unifamiliar aillada 34341997/  /  1997/  /  

345Construcció de jardi 35351997/  /  1997/  /  

345Vallar 9 m amb filat, paviment i posar uralita 36361997/  /  1997/  /  

345Edifici per baixos i quatre vivendes 37371997/  /  1997/  /  

345Enrajolar 100 m2 de la casa i acabar cuina 38381997/  /  1997/  /  

345Arreglar plat de dutxa 39391997/  /  1997/  /  

345Instal.lacio de quatre postes 40401997/  /  1997/  /  

346Construcció edifici d'habitatges 41411997/  /  1997/  /  

346 La llicència 47 és 47a i 47bExpedients d'obres particulars 55411997/  /  1997/  /  

346Construcció de 4 vivendes unifamiliars entre mitgeres 42421997/  /  1997/  /  

346Vivenda unifamiliar en filera /cantonada 43431997/  /  1997/  /  

346Vivenda unifamiliar en filera /cantonada 44441997/  /  1997/  /  

346Projecte de columna marinera de 25 m. 45451997/  /  1997/  /  

346Continuitat casa adossada a una mitgera 5/80 46461997/  /  1997/  /  

346Projecte basic i d'execusio de 3 vivendes unifamiliars entre mitgeres 47471997/  /  1997/  /  

346Pintar façana separar terrasses i posar pedra fins el 1er pis 48481997/  /  1997/  /  

346Pintar façana fer separadors d'obra i posar pedra fins el 1er pis 49491997/  /  1997/  /  

346Pintar façana i canviar la separacio del terrat 50501997/  /  1997/  /  

346Pintar façana canviar separador i posar pedra a la part baixa de la casa 51511997/  /  1997/  /  

346Pintar façana posar pedra a la part baixa de la casa i fer separacio en el terrat 52521997/  /  1997/  /  

346Reformes per una perruqueria 53531997/  /  1997/  /  

346Obrir portal darrera la casa i formacio de terrassa 54541997/  /  1997/  /  

346Construcció d'un cobert per a la palla 55551997/  /  1997/  /  
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347Pintar façana i arreglar la part de baix de la casa 56561997/  /  1997/  /  

347Expedients d'obres particulars 77561997/  /  1997/  /  

347Reconstruir cobert aterrat per un vehicle 57571997/  /  1997/  /  

347Pintar façana i refer separacions entre les cases veines amb obra 58581997/  /  1997/  /  

347Pintar façana i posar particio entre la casa i la veina 59591997/  /  1997/  /  

347Pintar façanes, fer partions als balcons 60601997/  /  1997/  /  

347Pintar façana i refer separadors entre veins 61611997/  /  1997/  /  

347Pintar façanes davant i darrera refer separacions entre les cases veines 62621997/  /  1997/  /  

347Pintar façanes refer separacions entre les cases i posar pedra a la façana 63631997/  /  1997/  /  

347Vivende plurifamiliar, modificacio projecte visat 96015001 64641997/  /  1997/  /  

347Vivenda unifamiliar aillada 65651997/  /  1997/  /  

347Construcció d'un edifici plurifamiliar en testera 66661997/  /  1997/  /  

347Prorroga llicencia d'obres 48/95 67671997/  /  1997/  /  

347Canviar tel.la asfaltica i gres del terrat 68681997/  /  1997/  /  

347Vallar davant d'un terreny i fer un lavabo al garatge de la casa 69691997/  /  1997/  /  

347Pintar façana fer separador d'obra i posar pedra al baix de la façana 70701997/  /  1997/  /  

347Acabar els dintres de la casa 71711997/  /  1997/  /  

347Fer un cobert per la rentadora 72721997/  /  1997/  /  

347Fer una paret en el cobert per no entrar l'aigua en cas de pluja 73731997/  /  1997/  /  

347Fer un paviment en la sala d'espera 74741997/  /  1997/  /  

347Posar gres al terra de la perruqueria i canviar el marc de la porta d'entrada 75751997/  /  1997/  /  

347Obres per adequar una carnisseria i cansaladeria 76761997/  /  1997/  /  

347Obres a voreres i carrers per col.locacio de xarxa distribucio gas i instal. Diposit 
emmagat. De gas

77771997/  /  1997/  /  

348Acondicionament bar-restaurant can baldiri 78781997/  /  1997/  /  

348Expedients d'obres particulars 97781997/  /  1997/  /  

348Tancar una parcel.la 79791997/  /  1997/  /  

348Reforma a la cuina i paviment de parquet uns 25 m2 80801997/  /  1997/  /  

348Moviments de terra a parcel.la 81811997/  /  1997/  /  

348Reforma i ampliacio d'un habitatge entre mitgeres 82821997/  /  1997/  /  

348Esctar pany de paret del menjador i canviar el mosaic 83831997/  /  1997/  /  

348Enguixar altell i escala, col.locar gres als banys i cuina, acabar exterior 84841997/  /  1997/  /  
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348Arreglar mur de pedra i continuar-lo fins a dalt la teulada amb totxo 85851997/  /  1997/  /  

348Tancament balco de la 2a planta per engrandir les dues habitacions 86861997/  /  1997/  /  

348Aixecar una paret de darrera la casa i fer forat per posar comptadors d'aigua i 
llum

87871997/  /  1997/  /  

348Restaurar cuina de la casa 88881997/  /  1997/  /  

348Prorroga llicencia d'obres nº 33/97 89891997/  /  1997/  /  

348Projecte basic i d'execucio de vivenda plurifamiliar 90901997/  /  1997/  /  

348Obres reconstruccio el balco de la façana 91911997/  /  1997/  /  

348Construcció de 5 vivendes unifamiliars adossades 92921997/  /  1997/  /  

348Fer un mur de tancament i acces a la ronda de la demunt 93931997/  /  1997/  /  

348Desmontar linia telefonica a la uau n. 1 el padro 94941997/  /  1997/  /  

348Reforma interior habitatge planta 2a 95951997/  /  1997/  /  

348Substitucio de coberta i arrenjament de façana 96961997/  /  1997/  /  

348Construcció rasa soterrada linia de mitja tensio (25 kv) i centre de transformacio 
a uau 2 escoles

97971997/  /  1997/  /  

349Acabar la casa autoritzada per la llicencia nº 47/1991 111998/  /  1998/  /  

349Expedients d'obres particulars 911998/  /  1998/  /  

349Eixamplar i anivellar el terreny per construir una tanca de filat que separi les 
altres finques

221998/  /  1998/  /  

349Vivenda unifamiliar entre mitgeres 331998/  /  1998/  /  

349Fer 2 pilans per tancament de la part de darrera de la casa 441998/  /  1998/  /  

349Col.locacio de rajola al bany i cuina 551998/  /  1998/  /  

349Posar emplacat de pedra al mur de la casa 661998/  /  1998/  /  

349Construcció d'un habitatge unifamiliar 771998/  /  1998/  /  

349Construcció de 4 vivendes unifamiliars entre mitgeres 881998/  /  1998/  /  

349Edifici per a baixos i quatre vivendes 991998/  /  1998/  /  

350Fer coberta sense interiors 10101998/  /  1998/  /  

350Expedients d'obres particulars 18101998/  /  1998/  /  

350Ampliacio restaurant 11111998/  /  1998/  /  

350Reforma façana i garatge particular 12121998/  /  1998/  /  

350Col.locacio i muntatge d'una grua 13131998/  /  1998/  /  

350Canviar armaris i vidres finestres, posar gres 14141998/  /  1998/  /  

350Permis per poder instal.lar una grua 15151998/  /  1998/  /  
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350Tres habitatges unifamiliars entre mitgeres 16161998/  /  1998/  /  

350Reforma i condicionament de la linia a 25 kv. Derivacio a c.t. Num 1306 st. 
Francesc

17171998/  /  1998/  /  

350Ampliacio de la xarxa de baixa tensio i col.locacio de pal de formigo 18181998/  /  1998/  /  

351Canviar terra i fer un sanitari 19191998/  /  1998/  /  

351Expedients d'obres particulars 40191998/  /  1998/  /  

351Prorroga llicencia 23/96 fer un bado 20201998/  /  1998/  /  

351Arreglar piscina i goteres al terrat 21211998/  /  1998/  /  

351Fer dos envans i col.locacio de gres a terra 22221998/  /  1998/  /  

351Fer quarto de bany i armaris al garatge 23231998/  /  1998/  /  

351Enrajolar el terra d'un local en planta baixa remolinar parets i fer-hi un wc. 24241998/  /  1998/  /  

351Reforma i ampliacio d'una casa aillada 25251998/  /  1998/  /  

351Construcció d'un mur de contencio 26261998/  /  1998/  /  

351Vallar el terreny d'una banda. Obrir un portal 27271998/  /  1998/  /  

351Empalmar servei d'aigua municipal al comptador nou de la casa 28281998/  /  1998/  /  

351Construcció d'un edifici entre mitgeres destinat a habitatges i garatge 29291998/  /  1998/  /  

351Pavimentar tot el voltant de la casa 30301998/  /  1998/  /  

351Treure un enva de la cuina 31311998/  /  1998/  /  

351Construir una paret de tancament a l'interior del garatge. 32321998/  /  1998/  /  

351Millora de les xarxes d'electricitat aigua i gas amb les seves corresponents 
rases

33331998/  /  1998/  /  

351Construcció d'una nau industrial 34341998/  /  1998/  /  

351Modif. Escala ext. Sense afectar el. Estructurals per acces amb cadira rodes de 
vivenda a jardi

35351998/  /  1998/  /  

351Col.locar filat a tot el voltant del solar seguint els pals que ha hi havia 36361998/  /  1998/  /  

351Reforma de coberta i golfes 37371998/  /  1998/  /  

351Construcció de dues vivendes unifamiliars entre mitgeres 38381998/  /  1998/  /  

351Posar gres al terra del garatge 39391998/  /  1998/  /  

351Tres habitatges unifamiliars entre mitgeres 40401998/  /  1998/  /  

352Rehabilitacio del mas la fabrica nova 41411998/  /  1998/  /  

352Expedients d'obres particulars 44411998/  /  1998/  /  

352Projecte basic i d'execucio de 3 vivendes plurifamiliars entre mitgeres 42421998/  /  1998/  /  

352Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 43431998/  /  1998/  /  
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352Execució de 4 habitatges unifamiliars entre mitgeres 44441998/  /  1998/  /  

353Edifici unifamiliar aïllat 45451998/  /  1998/  /  

353Expedients d'obres particulars 65451998/  /  1998/  /  

353Construcció d'una nau industrial per a magatzem 46461998/  /  1998/  /  

353Instal.lació d'una grua 47471998/  /  1998/  /  

353Treure aiguafons de la part nord i arrebossar un petit tros de la part nord i un 
altre de llevant

48481998/  /  1998/  /  

353Prorroga llicencia d'obres número 67/96 per la construccio d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres

49491998/  /  1998/  /  

353Obres d'infrastructura i subministrament d'edificis prefabricats a les delegacions 
territorials bcn

50501998/  /  1998/  /  

353Canviar una porta de persiana per una de basculant 51511998/  /  1998/  /  

353Fer un forat a la vorera per entrar el gas a la vivenda 52521998/  /  1998/  /  

353Treure un paviment i l'estable 53531998/  /  1998/  /  

353Legalització planta sotacoberta destinada a trasters 54541998/  /  1998/  /  

353Aterrar safareig del jardi i fer dos pilans i cobrir-ho amb teulada 55551998/  /  1998/  /  

353Construcció d'un mur de formigo, renovacio llic. Obres 29/96 56561998/  /  1998/  /  

353Reforma interior botiga forn de pa 57571998/  /  1998/  /  

353Treballs col.locacio bastiments portal, finestres, arrebossar parets i fer el terra 
nou

58581998/  /  1998/  /  

353Pintar façana 59591998/  /  1998/  /  

353Desmuntar un pal de fusta 60601998/  /  1998/  /  

353Vivenda unifamiliar aïllada 61611998/  /  1998/  /  

353Arreglar cuina i finestres 62621998/  /  1998/  /  

353Fer un gual 63631998/  /  1998/  /  

353Addicio d'una planta per habitatge a una edificacio existent 64641998/  /  1998/  /  

353Reforma d'un cobert 65651998/  /  1998/  /  

354Col.locacio de graons i barana de prot. Per accedir a l'altell d'una casa 
unifamiliar entre mitgeres

66661998/  /  1998/  /  

354Expedients d'obres particulars 75661998/  /  1998/  /  

354Instal.lacio de tres pals de fusta 67671998/  /  1998/  /  

354Projecte executiu de 2 habitatges en un edifici entre mitgeres. Un habitatge de 
64'8 m2 útils ...

68681998/  /  1998/  /  

354Habitatge unifamiliar entre mitgeres 69691998/  /  1998/  /  
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354Rebossar el garatge 70701998/  /  1998/  /  

354Arrencar unes rajoles del menjador i posar-les noves 71711998/  /  1998/  /  

354Substitucio de la coberta d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres 72721998/  /  1998/  /  

354Construcció d'un pou 73731998/  /  1998/  /  

354Col.locar rajola a la cambra de bany 74741998/  /  1998/  /  

354Projecte basic i d'execució d'un garatge 75751998/  /  1998/  /  

449Posar pals i tel.la metàl.lica 111999/  /  1999/  /  

449Expedients d'obres particulars 911999/  /  1999/  /  

449Per canviar les rajoles del bany de la casa 221999/  /  1999/  /  

449Reforma de coberta (substitució de 8 bigues de fusta per biguetes de formigó 331999/  /  1999/  /  

449Convertir baixos de la casa amb cuina i menjador i aquests en habitació i bany 441999/  /  1999/  /  

449Fer escenari i mostrador de bar a la sala de ball 551999/  /  1999/  /  

449Rehabilitació d'un sostre 661999/  /  1999/  /  

449Projecte d'execució de la distribució i de la façana d'un habitatge unifamiliar en 
testera

771999/  /  1999/  /  

449Construcció d'una nau industrial 881999/  /  1999/  /  

449Projecte bàsic i executiu d'un edifici bifamiliar entre mitgeres 991999/  /  1999/  /  

450Legalització d'un projecte existent inacabat, ampliació i acabats d'un edifici 
existent

10101999/  /  1999/  /  

450Expedients d'obres particulars 22101999/  /  1999/  /  

450Pròrroga de la llicència d'obres 86/95 11111999/  /  1999/  /  

450Arreglar terrassa i canviar rajoles, tapar una paret d'uns 3 m. 12121999/  /  1999/  /  

450Projecte per a la millora de camins de la comarca d'osona. Actuació 1998. 
Camí de vic a folgueroles

13131999/  /  1999/  /  

450Instal.lació de 2 pals de fusta 14141999/  /  1999/  /  

450Acabament dels interiors de la casa, segons expedient d'obres 9/86 15151999/  /  1999/  /  

450Recobrir de pedra la valla exterior de la finca 16161999/  /  1999/  /  

450Pròrroga de la llicència d'obres número 11/97 per dosa anys més 17171999/  /  1999/  /  

450Pintar la façana de la casa 18181999/  /  1999/  /  

450Pròrroga de la llicència número 23/96 19191999/  /  1999/  /  

450Posar gres a la terrassa 20201999/  /  1999/  /  

450Habitatge unifamiliar en testera 21211999/  /  1999/  /  

450Edificació de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 1a fase 22221999/  /  1999/  /  
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451Tapar esquerdes, tirar un enva de la casa 23231999/  /  1999/  /  

451Expedients d'obres particulars 34231999/  /  1999/  /  

451Repassar la teulada del cobert de darrera la casa 24241999/  /  1999/  /  

451Arreglar goteres del terrat de la casa 25251999/  /  1999/  /  

451Tancament parcel.la i constucció d'una piscina 26261999/  /  1999/  /  

451Canviar la porta de l'escala de la casa 27271999/  /  1999/  /  

451Vivenda unifamiliar aïllada 28281999/  /  1999/  /  

451Restauració de la cuina i fer la valla amb porta del jardí 29291999/  /  1999/  /  

451Constucció d'un forjat en una nau industrial existent 30301999/  /  1999/  /  

451Habitatge unifamiliar adossat 31311999/  /  1999/  /  

451Distribució interiors habitatge unifamiliar 32321999/  /  1999/  /  

451Canviar teules, canals i gres de la terrassa 33331999/  /  1999/  /  

451Tancament de valla 34341999/  /  1999/  /  

452Ampliació d'un habitatge unifamiliar existent 35351999/  /  1999/  /  

452Expedients d'obres particulars 46351999/  /  1999/  /  

452Valla provisional per limitar la parcel.la 36361999/  /  1999/  /  

452Arranjar terrasses existents per defectes de construcció i canviar el gres 37371999/  /  1999/  /  

452Proòrroga llicència obres per la construcció d'un edifici d'habitatges exp. 41/97 38381999/  /  1999/  /  

452Fer paret de divisió amb l'altre propietat, entrada de llum, aigua, gas i desaigua 39391999/  /  1999/  /  

452Cobrir garatge mig construït 40401999/  /  1999/  /  

452Ampliació anau destinada a bestiar porcí 41411999/  /  1999/  /  

452Ampliació d'un habitatge unifamiliar 42421999/  /  1999/  /  

452Habitatge unifamiliar entre mitgeres 43431999/  /  1999/  /  

452Acabar els interiors de la casa 18 del c/Josep M. Casacuberta segons llicència 
67/95

44441999/  /  1999/  /  

452Dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 45451999/  /  1999/  /  

452Edificació de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 2a fase 46461999/  /  1999/  /  

453Projecte executiu obres ram 1999-arranjament degoters 47471999/  /  1999/  /  

453Expedients d'obres particulars 55471999/  /  1999/  /  

453Infraestructures d'edificis prefabricats 48481999/  /  1999/  /  

453Missió completa, construcció d'un cobert agrícola destinat a garatge i aviram 49491999/  /  1999/  /  

453Missió completa de reforma interior d'un habitatge unifamiliar existent entre 
mitgeres

50501999/  /  1999/  /  
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453Canviar gres del lavabo 51511999/  /  1999/  /  

453Pintar tota la façana de la casa 52521999/  /  1999/  /  

453Pròrroga llicència obres 32/99 53531999/  /  1999/  /  

453Canviar rajoles i modificar distribució marbres de la cuina 54541999/  /  1999/  /  

453Tres vivendes unifamiliars entre mitgeres 55551999/  /  1999/  /  

454Projecte basic i d'execució d'un habitatge unifamiliar aïlalt 56561999/  /  1999/  /  

454Expedients d'obres particulars 74561999/  /  1999/  /  

454Arreglar la teulada de la casa 57571999/  /  1999/  /  

454Col.locació de terrasso obra amb llicència 79/96 58581999/  /  1999/  /  

454Acabar la cuina i habitació de bany 59591999/  /  1999/  /  

454Canviar teules trencades 60601999/  /  1999/  /  

454Treure envans per fer dues habitacions més grans, fer dos banys petits i un de 
gran, posar terra

61611999/  /  1999/  /  

454Enllossar uns 20 m2 del jardi 62621999/  /  1999/  /  

454Fer la valla del voltant de la casa amb metxembrats de porlan i a sobre filat 63631999/  /  1999/  /  

454Millora de subministre de fluid elèctric 64641999/  /  1999/  /  

454Obertura i tancament de rasa a la vorera per l'estesa de cable subterrani del nº 
26 al 22

65651999/  /  1999/  /  

454Pròrroga de la llicència obres 19/97 66661999/  /  1999/  /  

454Fer un forat de 2m x 1.60 de fondo per encastar una màquina 67671999/  /  1999/  /  

454Canviar canalera de la teulada de la façana nord 68681999/  /  1999/  /  

454Canviar els mobles de la cuina 69691999/  /  1999/  /  

454Fer tancament amb filat metàl.lic 70701999/  /  1999/  /  

454Arreglar el balcó 71711999/  /  1999/  /  

454Substituir l'actual ballat.construir un mur tipus escollera amb pedra d'1 m. Alt. 72721999/  /  1999/  /  

454Canviar porta entrada magatzem i afegir bigues per reforçar sostre 73731999/  /  1999/  /  

454Estacio base de telefonia mobil 74741999/  /  1999/  /  

951Relació d'Obres 1999/  /  2005/  /  

455Arrebossar garatge 112000/  /  2000/  /  

455Expedients d'obres particulars 1612000/  /  2000/  /  

455Obres al jardi 222000/  /  2000/  /  

455Substitucio de llosa de balco per llosa de formigo 332000/  /  2000/  /  

455Habitatge unifamiliar entre mitgeres 442000/  /  2000/  /  
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455Habitatge unifamiliar aïllat 552000/  /  2000/  /  

455Llicencia de parcel.lacio 662000/  /  2000/  /  

455Prorroga llicencia obres 10/98 772000/  /  2000/  /  

455Arreglar la teulada d'una cantonada 882000/  /  2000/  /  

455Estesa linia aeria mt 25kv 60m des torre metal.lica existent linia folgueroles fins 
torre metal ...

992000/  /  2000/  /  

455Estesa linia aeria mt 25kv (90m) de torre metal.existent linia ter i-folg. Fins 
suport formigo ...

10102000/  /  2000/  /  

455Instal.lacio d'un pal de fusta en el c. Montseny 11112000/  /  2000/  /  

455Posar 50 m2 de gres, fer un sanitari petit i fer un enva. Posar estrector de 
ventilacio

12122000/  /  2000/  /  

455Arreglar el terra del menjador que s'ha ensorrat i tornar a posar el gres de nou 13132000/  /  2000/  /  

455Missio completa de la reforma i ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres

14142000/  /  2000/  /  

455Posar gres a una sala 15152000/  /  2000/  /  

455Dos naus magatzem que no tenen cap us especific 16162000/  /  2000/  /  

456Projecte basic i d'execucio d'edifici plurifamiliar 17172000/  /  2000/  /  

456Expedients d'obres particulars 32172000/  /  2000/  /  

456Fer un gual 18182000/  /  2000/  /  

456Canviar les portes i la valla exterior (un tros) 19192000/  /  2000/  /  

456Fer una barbacoa al jardi 20202000/  /  2000/  /  

456Refer la coberta sense tocar elements estructurals (aïllament+teulada)constr. 
D'una cuina i un bany

21212000/  /  2000/  /  

456Posar panot a la vorera i fer la tanca 22222000/  /  2000/  /  

456Fer una paret d'uns 80 cm d'alçada de pedra com a valla del jardí de la casa i 
amb barana de 70 cm.

23232000/  /  2000/  /  

456Arreglar cuina i bany, col.locar canalera de coberta, pintar façana, fer balco en 
la part posterior

24242000/  /  2000/  /  

456Llicencia de parcel.lacio per a segregacio 25252000/  /  2000/  /  

456Obrir portal a la façana del c. Ricardera 26262000/  /  2000/  /  

456Const.cobert agricola per emmagatz. Palla i maq. I constr.cobert per cobrir pati 
estabulacio vaques

27272000/  /  2000/  /  

456Canviar porta vidre façana i gres 28282000/  /  2000/  /  

456Reparació d'una coberta 29292000/  /  2000/  /  

456Reforma i ampliacio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 30302000/  /  2000/  /  
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456Tancament i coberta d'una terrassa 31312000/  /  2000/  /  

456Projecte basic i d'execucio d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 32322000/  /  2000/  /  

457Projecte basic i d'execucio de tres habitatges unifamiliars 33332000/  /  2000/  /  

457Expedients d'obres particulars 45332000/  /  2000/  /  

457Rehabilitacio interior plantes 1a i 2a de coberta d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres existent

34342000/  /  2000/  /  

457Substitucio mobles de cuina 35352000/  /  2000/  /  

457Treure un armari empotrat i pavimentar amb pedra la zona de davant del jardi 36362000/  /  2000/  /  

457Prorroga de la llicencia d'obres per la construccio edifici d'habitatges exp. 41/97 37372000/  /  2000/  /  

457Canviar enrajolats bany i aseo, instal. Electriques, telefon, tv, pintat.paraments 
interiors vivenda

38382000/  /  2000/  /  

457Rebossar garatge i posar panot a terra i unes plaques al sostre 39392000/  /  2000/  /  

457Projecte basic i d'execucio d'un habitatge unifamiliar aïllar 40402000/  /  2000/  /  

457Construcció d'envans de tancament, paviment de fusta i construccio dels banys 41412000/  /  2000/  /  

457Ampliacio d'una coberta per formar una galeria 42422000/  /  2000/  /  

457Redistribucio interior de dues plantes de l'habitatge 43432000/  /  2000/  /  

457Al bloc esc 2, planta 1a, es redistribueix un dormitor que passa al pis 1r 2a i es 
redueix del 1r 1a

44442000/  /  2000/  /  

457Arreglar la façana, arreglar balco i arreglar el sota de la barbacana que cau 45452000/  /  2000/  /  

458Col.locacio de retol de metacrilat 46462000/  /  2000/  /  

458 Falta llicència 53/2000Expedients d'obres particulars 56462000/  /  2000/  /  

458Arreglar el cuarto de bany, canviar la rajola, fer la instal.lacio de l'aigua nova 47472000/  /  2000/  /  

458Construcció d'un cobert agrigola de 300 m2 destinat a magatzem de palla 48482000/  /  2000/  /  

458Instal.lació d'estació base de telefonia cel.lular red dcs 1800 49492000/  /  2000/  /  

458Coronament i revestir graons escala exterior 50502000/  /  2000/  /  

458Paret tancament de façana 3m. D'alçada, arrebossada i pintada, col.locacio de 
portes de 3 m.d'alçada

51512000/  /  2000/  /  

458Nau industrial 52522000/  /  2000/  /  

458Vivenda unifamiliar 53532000/  /  2000/  /  

458Nau industrial- local sense us 54542000/  /  2000/  /  

458Estesa de linia aeria mt25kv(593m) des del suport de fusta a substituir fins el 
nou pt 15297 "raigat

55552000/  /  2000/  /  

4582 naus industrials aparellats 56562000/  /  2000/  /  

459Fer una piscina de 8x4 m. 57572000/  /  2000/  /  
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459Expdients d'obres particulars 79572000/  /  2000/  /  

459Col.locar retol lluminos sobre la porta d'entrada de la façana dels baixos 58582000/  /  2000/  /  

459Habitatges en planta baixa, terrat i tanca de casa plurifamiliar 59592000/  /  2000/  /  

459Prorroga llicencia obres 73/96 60602000/  /  2000/  /  

459Construcció d'una bassa de purins 61612000/  /  2000/  /  

459Construcció d'un femer i una tanca metal.lica 62622000/  /  2000/  /  

459Enderroc vivenda nau vaques, constr. Nau vedells de reposicio cobert 
palla,condicionament nau truges

63632000/  /  2000/  /  

459Distribucio de l'espai de sotacoberta 64642000/  /  2000/  /  

459Distribucio de l'espai de sotacoberta 65652000/  /  2000/  /  

459Posar portes de ferro 66662000/  /  2000/  /  

459Posar gres al garatge, canviar portes d'entrada i col.locar socol de pedra a la 
façana

67672000/  /  2000/  /  

459Pintar façana 68682000/  /  2000/  /  

459Prorroga llicència obres 78/96 69692000/  /  2000/  /  

459Fer una paret al final del jardi 70702000/  /  2000/  /  

459Reparació de la terrassa 71712000/  /  2000/  /  

459Missió completa d'un habitatge unifamiliar aillat 72722000/  /  2000/  /  

459Fer un lavabo 73732000/  /  2000/  /  

459Recobrir la valla de pedra que ja estava en el permis 74742000/  /  2000/  /  

459Legalitzacio d'un edifici d'habitatges i magatzem iniciat amb la llicencia 29/82 75752000/  /  2000/  /  

459Instal.lar un ascensor adaptat per a minusbalids per a l'activitat del casal d'avis 76762000/  /  2000/  /  

459Pavimentar el pati de darrera la casa i posar rajola a sobre 77772000/  /  2000/  /  

459Cobrir 40 m2 de teulada-col.locar teules 78782000/  /  2000/  /  

459Canviar la canal i posar terra i rebossar paret d'un bany 79792000/  /  2000/  /  

460Construcció d'un cobert per cobir el pati de l'estabulacio lliure de vaques 80802000/  /  2000/  /  

460Expedients d'obres particulars 90802000/  /  2000/  /  

460Canviar banyera i fer conexio d'aigua general nova 81812000/  /  2000/  /  

460Reparació linia telefonica del carrer sajolida 82822000/  /  2000/  /  

460Arrebossar garatge 83832000/  /  2000/  /  

460Modificacio acces nau industrial 84842000/  /  2000/  /  

460Neteja i esbroçada del solar i enderroc d'envans interiors 85852000/  /  2000/  /  

460Nova llicencia d'obres per finalitzar acabats interiors de l'expedient 8/93 86862000/  /  2000/  /  
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460Prorroga llicencia d'obres 73/96 87872000/  /  2000/  /  

460Vivenda unifamiliar en testera 88882000/  /  2000/  /  

460Projecte basic i d'execució de garatge 89892000/  /  2000/  /  

460Adequacio coberta casa museu verdaguer 90902000/  /  2000/  /  

496Proposta de replanteig d'un edifici industrial 91912000/  /  2000/  /  

460Passar les cloaques de darrera a davant 112001/  /  2001/  /  

460Expedients d'obres particulars 512001/  /  2001/  /  

460Reforma d'un habitatge unifamiliar en testera 222001/  /  2001/  /  

460Estesa cable subterrani des de la torre metal.lica existent fins el ct15047 
passavant

332001/  /  2001/  /  

460Canviar la porta exterior del pis i arreglar un enva 442001/  /  2001/  /  

460Quatre habitatges nifamiliars (tres entre mitgeres i un en testera) 552001/  /  2001/  /  

461Cobricio de tres patis d'exercici de l'explotacio bovina de produccio de llet i 
construc. D'un femer

662001/  /  2001/  /  

461Expedients d'obres particulars 2162001/  /  2001/  /  

461Arranjament del jardi (adequacio de les jardineres de l'acces i realitzacio d'un 
paviment)

772001/  /  2001/  /  

461Habitatge unifamiliar entre mitgeres 882001/  /  2001/  /  

461Rehab. Teulada:aixecar teules+proj. Poliureta sobre rajoles exist.+capa de 
morter+recol.locar teules

992001/  /  2001/  /  

461Adequacio xarxa clavegueram i electricitat i cuina 10102001/  /  2001/  /  

461Posar armaris de cuina nous, posar sanitaris nous, posar portes noves, posar 
finestres noves

11112001/  /  2001/  /  

461Estesa de linia de limit tm calldetenes fins can soca 12122001/  /  2001/  /  

461Estesa de linia des del limit tm tavernoles fins granja palou 13132001/  /  2001/  /  

461Habitatge unifamiliar entre mitgeres 14142001/  /  2001/  /  

461Mur de bloc rebossat i pintat, tanca per separar el jardi del carrer 15152001/  /  2001/  /  

461Construcció d'una piscina 16162001/  /  2001/  /  

461Construcció d'una escala de ferro amb esglaons de pedra, des del balco del 
menjador al jardi

17172001/  /  2001/  /  

461Projecte d'execucio femer 18182001/  /  2001/  /  

461Enderroc coberta, deixant cavall central com puntal, mentre no edifiqui amb un 
termini max 15 dies

19192001/  /  2001/  /  

461Rehabilitacio d'envans 20202001/  /  2001/  /  
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461Projecte d'un cobert per a garatge 21212001/  /  2001/  /  

462Construcció d'una nau industrial sense us especific 22222001/  /  2001/  /  

462Expedients d'obres particulars 37222001/  /  2001/  /  

462Legalitzacio d'una nau 23232001/  /  2001/  /  

462Neteja i arranjament de la teulada d'un edifici anexe 24242001/  /  2001/  /  

462Segregació d'una parcel.la de 177'52 m2 de la finca original situada al c. Major, 
6

25252001/  /  2001/  /  

462Manteniment coberta magatzem del pati (reforç teulada) i reposició teulada 
cobert anexe

26262001/  /  2001/  /  

462Substitucio de tancaments façana nord (12 finestres 1 porta balconera) pvc 27272001/  /  2001/  /  

462Canviar uralites 28282001/  /  2001/  /  

462Instal.lació d'un pal de fusta 29292001/  /  2001/  /  

462Connexió a la claveguera del c. Ricardera 30302001/  /  2001/  /  

462Reforma i ampliacio d'un edifici entre mitgeres per a un habitatge 31312001/  /  2001/  /  

462Pròrroga llicencia obres 10/99 32322001/  /  2001/  /  

462Nau industrial sense us especific 33332001/  /  2001/  /  

462Connectar a la xarxa de clavagueram del c. Ricardera 34342001/  /  2001/  /  

462Ampliacio nau engreix 35352001/  /  2001/  /  

462Projecte de modificacio de la construccio d'una nau industrial 36362001/  /  2001/  /  

462Fer paret tancament vestibol lavabo, barra d'obra, canviar terrasso terra 37372001/  /  2001/  /  

463Reforma i ampliacio d'un edifici per a dos habitatges en testera 38382001/  /  2001/  /  

463Expedients d'obres particulars 59382001/  /  2001/  /  

463Engrandir porta entrada.col.gres entrada,arreglar costat dret escala,fer 
claraboia, canvi graons,...

39392001/  /  2001/  /  

463Canviar rajoles i armaris de la cuina 40402001/  /  2001/  /  

463Tancar solar amb mur formigo i a sobre posar-hi filat.reconstruir un cobert 41412001/  /  2001/  /  

463Construcció de nau industrial sense ús específic 42422001/  /  2001/  /  

463Rehabilitació cuina i desaigues 43432001/  /  2001/  /  

463Treure paviment pista de tennis 44442001/  /  2001/  /  

463Modificació distribució interior 45452001/  /  2001/  /  

463Fer un portal més ample perquè passi el cotxe i arreglar connexió clavegueres 
sense conectar

46462001/  /  2001/  /  

463Canviar un bastiment i porta interior i rebossar una paret d'uns 4 m2 47472001/  /  2001/  /  
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463Reforma de la teulada i distribució interior de la planta golfes d'un edifici 
unifamiliar

48482001/  /  2001/  /  

463Reformar la cuina (no donada) 49492001/  /  2001/  /  

463Enrajolar les parets de l'obrador al forn de pa, formació de falsos sostres al 
obrador al forn de pa

50502001/  /  2001/  /  

463Bastida per arreglar la teulada 51512001/  /  2001/  /  

463Obertura de rasa per gasificació 52522001/  /  2001/  /  

463Obrir dues finestres a l'altell 53532001/  /  2001/  /  

463Reparar teulada i posar tel.la asfàltica, aterrar paret d'un garatge i fer-la nova, 
aterrar coberts

54542001/  /  2001/  /  

463Projecte executiu de distribució interior de vivenda en un local en planta baixa 
existent

55552001/  /  2001/  /  

463Segregació parcel.les 56562001/  /  2001/  /  

463Acabat d'interiors 57572001/  /  2001/  /  

463Fer cuina nova i fer cornisa teulada 58582001/  /  2001/  /  

463Canviar les 2 canaleres de la teulada de la façana 59592001/  /  2001/  /  

465Habitatge unifamiliar aïllat 60602001/  /  2001/  /  

465Expedients d'obres particulars 65602001/  /  2001/  /  

465Instal.lar 2 pals de fusta 61612001/  /  2001/  /  

465Habitatge unifamiliar aïllat 62622001/  /  2001/  /  

465Construcció d'un dipòsit d'aigua de cabuda 15000 litres 3x3'5 m 63632001/  /  2001/  /  

465Instal.lació de 2 pals de fusta al carrer timó 64642001/  /  2001/  /  

465Projecte de construcció de nau sense ús específic 65652001/  /  2001/  /  

464Construcció d'un terrat 66662001/  /  2001/  /  

464Expedients d'obres particulars 67662001/  /  2001/  /  

464Habitatge 67672001/  /  2001/  /  

464Rehabilitació habitatge unifamiliar entre mitgeres 112002/  /  2002/  /  

464Expedients d'obres particulars 1812002/  /  2002/  /  

464Rebaixar el cantó de la vorera 222002/  /  2002/  /  

464Vivenda unifamiliar entre mitgeres 332002/  /  2002/  /  

464Reforma de l'escala d'accés a la vivenda 442002/  /  2002/  /  

464Canviar terra cuina i entrada. Posar biga travessera i retocs de guix, canviar 
porta entrada

552002/  /  2002/  /  

464Grua 662002/  /  2002/  /  
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464Reformes de terres gres i canviar finestres 772002/  /  2002/  /  

464Pròrroga de la llicència nº 28/99 882002/  /  2002/  /  

464Arrebossar façana de la nau industrial 992002/  /  2002/  /  

464Substitució de màstil tubular de 25 m. D'estació base de telefonia mobil 10102002/  /  2002/  /  

464Reconstruccio de la coberta de les naus de getants i llavores de la finca el 
raurell

11112002/  /  2002/  /  

464Distribució interior envans i paviment edifici d'habitatges (llic. Obres exp. 41/97) 12122002/  /  2002/  /  

464Distribució oficines 13132002/  /  2002/  /  

464Renovació escala i pintura exterior de la casa 14142002/  /  2002/  /  

464Ampliació amb fusta de la terrassa 15152002/  /  2002/  /  

464Fer un gual a la vorera (només la vorada) 16162002/  /  2002/  /  

464Reforma del centre de transformació 17172002/  /  2002/  /  

464Canviar teulesi posar plaques aillament i emplaçar contenidro de runa al pati de 
garatges

18182002/  /  2002/  /  

466Reforma teulada segons planell, reforma interior, bany i cuina 19192002/  /  2002/  /  

466Expedients d'obres particulars 41192002/  /  2002/  /  

466Renovació bany i canviar porta tanca 20202002/  /  2002/  /  

466Arrebossar i enrajolar garatge 21212002/  /  2002/  /  

466Llicència de parcel.lació 22222002/  /  2002/  /  

466Llicència de segregació 23232002/  /  2002/  /  

466Fer la cloaca 24242002/  /  2002/  /  

466Repassar la teulada 25252002/  /  2002/  /  

466Acabament de coberta 26262002/  /  2002/  /  

466Posar una banderola 27272002/  /  2002/  /  

466Reforma d'una casa unifamiliar entre parets mitgeres 28282002/  /  2002/  /  

466Llicència d'obres particulars 29292002/  /  2002/  /  

466Banderola de la casa de l'ateneu 30302002/  /  2002/  /  

466Repassar teulada 31312002/  /  2002/  /  

466Canviar terre del menjador 32322002/  /  2002/  /  

466Pintar façana color arena 33332002/  /  2002/  /  

466Obres granja camp del martí 34342002/  /  2002/  /  

466Projecte bàsic i d'execució d'un garatge 35352002/  /  2002/  /  

466Treballs de sanejament i conducció d'aigua en terrenys de la uau el campet 36362002/  /  2002/  /  
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466Reforma de la primera planta d'un habitatge unifamiliar 37372002/  /  2002/  /  

466Acabar una cuina 38382002/  /  2002/  /  

466Pintar les tres parets exteriors, col.loar un tendall a la porta situada al carrer 
rambla

39392002/  /  2002/  /  

466Redistribució de la planta baixa d'un habitatge unifamiliar aillat 40402002/  /  2002/  /  

466Afegir 3 bigues del sostre de la casa (habitació) 41412002/  /  2002/  /  

467Expedients d'obres particulars 42422002/  /  2002/  /  

467Reforma i ampliació ceip mossèn cinto 42422002/  /  2002/  /  

468Expedients d'obres particulars 42422002/  /  2002/  /  

469Expedients d'obres particulars 42422002/  /  2002/  /  

470Obres activitat al mas la sala 43432002/  /  2002/  /  

470Expedients d'obres particulars 46432002/  /  2002/  /  

470Llicència segregacions modificació normes subsidiàries nº 5 44442002/  /  2002/  /  

470Canviar rajoles i mobles de la cuina i posar un contenidor a la vorera 45452002/  /  2002/  /  

470Projecte bàsic d'un conjunt de 22 habitatges unifamiliars 46462002/  /  2002/  /  

470 Part 1Projecte bàsic d'un conjunt de 22 habitatges unifamiliars 46462002/  /  2002/  /  

471Projecte bàsic d'un conjunt de 22 habitatges unifamiliars 46462002/  /  2002/  /  

471 Part 2Projecte bàsic d'un conjunt de 22 habitatges unifamiliars 46462002/  /  2002/  /  

472Projecte bàsic d'un conjunt de 22 habitatges unifamiliars 46462002/  /  2002/  /  

473Projecte bàsic de 8 vivendes unifamiliars aparellades 47472002/  /  2002/  /  

474Projecte edifici d'habitatges plurifamiliar (6 habitatges) 48482002/  /  2002/  /  

474Expedients d'obres particulars 60482002/  /  2002/  /  

474Pintat de façana, rebaix marxapeu existent a l'entrada de botiga, col.locació 2 
cartells anunciadors

49492002/  /  2002/  /  

474Enllosat de 30 m2 50502002/  /  2002/  /  

474Petita reforma a la primera planta 51512002/  /  2002/  /  

474Tancar part de darrera pati de la casa 52522002/  /  2002/  /  

474Treure 2 m2 de parquet i posar-hi gres 53532002/  /  2002/  /  

474Arreglar el cubert 54542002/  /  2002/  /  

474Canviar teules de la casa 55552002/  /  2002/  /  

474Llicencia de segregació finques el campet 56562002/  /  2002/  /  

474Llicencia de segregacio finques el campet 57572002/  /  2002/  /  

474Enderroc de parets interiors 58582002/  /  2002/  /  

08/03/2017 Pàgina 216 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

474Obres activitat emmagatzematge i aplicacio de pintures i vernissos 59592002/  /  2002/  /  

474Enderroc de parets interiors i part de la façana posterior 60602002/  /  2002/  /  

475Projecte de reforma i ampliacio d'un edifici en testera per a garatge, locals i cinc 
habitatges

61612002/  /  2002/  /  

475Expedients d'obres particulars 70612002/  /  2002/  /  

475Llicencia de segregacio 62622002/  /  2002/  /  

475Llicencia de segregacio 63632002/  /  2002/  /  

475Desplaçar un pilar de la tanca exterior del jardi de 70 cm 64642002/  /  2002/  /  

475Obres legalitzacio explotacio ramadera 65652002/  /  2002/  /  

475Construcció carcassa 66662002/  /  2002/  /  

475Depuradora biologica vertical 67672002/  /  2002/  /  

475Retallar el canto de la vorera davant la porta del garatge 68682002/  /  2002/  /  

475Petit cobert d'obra 69692002/  /  2002/  /  

475Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 70702002/  /  2002/  /  

476Llicencia de segregacio 71712002/  /  2002/  /  

476Expedients d'obres particulars 87712002/  /  2002/  /  

476Arreglar terra, ferdesaigua nou (empalmar davant) i arreglar parets i sostra amb 
plaques

72722002/  /  2002/  /  

476Pintar façana i posar colls 73732002/  /  2002/  /  

476Rebaixar solar-treure terres i pedres a pla de carrer 74742002/  /  2002/  /  

476Aillament de la teulada i reforma de la cuina, sense modificacio d'estructura 75752002/  /  2002/  /  

476Fer una tanca de parcel.la amb filat 76762002/  /  2002/  /  

476Substitucio de biguetes de fusta del cobert per biguetes de formigo 
autoresistents

77772002/  /  2002/  /  

476Col.locacio d'una banderola amb l'anagrama del gimnas gimpuls 78782002/  /  2002/  /  

476Arranjament despatxos, instal.lar lavabo i wc, habilitar magatzem de 170m2 per 
estocar peces de pell

79792002/  /  2002/  /  

476Reparar les canaleres 80802002/  /  2002/  /  

476Instal.lacio poste de fusta provisional per retirada de red telefonica per aterrar 
un immoble

81812002/  /  2002/  /  

476Rehabilitacio planta baixa entrada i ampliacio terraces posteriors projecte visat 
91003962

82822002/  /  2002/  /  

476Substituir finestrals de fusta per alumini a la façana posterior planta 1a 83832002/  /  2002/  /  

476Construcció d'un bany i posar panell a les parets de l'obrador 84842002/  /  2002/  /  
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476Col.locacio de tanca d'obra 85852002/  /  2002/  /  

476Instal.lar un pal de 40 m. D'alçada durant un any per mesurar el vent 86862002/  /  2002/  /  

476Borera de formigo de 0'80 ampla, pals i tela metalica 1'5 plastivicada verda per 
tancar la finca

87872002/  /  2002/  /  

959Substitució de màstil tubular de 25 m. D'estació base de telefonia mòbil 35352002/02/11 2006/  /  

476Fer un mur de formigo de 60 cm. D'alçada 112003/  /  2003/  /  

476Expedient d'obres particulars 1512003/  /  2003/  /  

476Segregacio parcel.les 22 i 23 222003/  /  2003/  /  

476Obrir vorera per buscar cloaca 332003/  /  2003/  /  

476Construcció d'un femer amb capacitat per 3000 m3 442003/  /  2003/  /  

476Llicència d'obres particulars 552003/  /  2003/  /  

476Ampliació d'un habitatge existent 662003/  /  2003/  /  

476Pròrroga llicència obres 5/2000 772003/  /  2003/  /  

476Reforma interior de la planta golfes d'una casa unifamiliar entre mitgeres 882003/  /  2003/  /  

476Vallar parcel.la de terreny 992003/  /  2003/  /  

476Enrajolar unes golfes 10102003/  /  2003/  /  

476Fer una cata per mirar si hi ha aigua 11112003/  /  2003/  /  

476Connexió clavegueres 12122003/  /  2003/  /  

476Connexió clavegueres 13132003/  /  2003/  /  

476Canviar gres del lavabo 4'8 m2 14142003/  /  2003/  /  

476Canviar la rajola del bany i arreglar reventon 15152003/  /  2003/  /  

477Construcció de 2 habitatges aparellats 16162003/  /  2003/  /  

477Expedients d'obres particulars 29162003/  /  2003/  /  

477Connexió clavegueres 17172003/  /  2003/  /  

477Connexió clavegueres 18182003/  /  2003/  /  

477Reforma i ampliació d'un habitatge entre mitgeres 19192003/  /  2003/  /  

477Connexió clavegueres 20202003/  /  2003/  /  

477Rehabilitació habitatge adequació funcional de l'edifici 21212003/  /  2003/  /  

477Instal.lació de grua 22222003/  /  2003/  /  

477Instal.lació d'una grua 23232003/  /  2003/  /  

477Canviar la pedra del balcó del cantó del ptge. St. Josep 24242003/  /  2003/  /  

477Pintar la façana de la part de la meva casa del mateix color 25252003/  /  2003/  /  
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477Obrir tres finestres al pis superior i enguixar l'escala 26262003/  /  2003/  /  

477Fintar façana mateix color, col.locació porta garatge i realització graons per 
accedir al pati

27272003/  /  2003/  /  

477Pintar façana de la casa del mateix color que hi ha 28282003/  /  2003/  /  

477Enderroc d'una nau existent en planta baixa 29292003/  /  2003/  /  

478Construcció d'un habitatge plurifamiliar entre mitgeres 30302003/  /  2003/  /  

478Expedients d'obres padrticulars 37302003/  /  2003/  /  

478Canviar el terra d'una habitació 31312003/  /  2003/  /  

478Obres menors, terres i alicatats 32322003/  /  2003/  /  

478Reforma cuina i bany 33332003/  /  2003/  /  

478Entrar gas a la casa 34342003/  /  2003/  /  

478Arreglar les golfes 35352003/  /  2003/  /  

478Connexió desguàs al carrer ricardera 36362003/  /  2003/  /  

478Edifici plurifamiliar entre parets mitgeres de 6 vivendes i 1 local comercial 37372003/  /  2003/  /  

479Col.locació de gres al terra del garatge 38382003/  /  2003/  /  

479 Una part de l'expedient 47/2003 és a la capsa 431Expedients d'obres particulars 47382003/  /  2003/  /  

479Pavimentació de 500 m2 39392003/  /  2003/  /  

479Ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres 40402003/  /  2003/  /  

479Vivenda unifamiliar entre mitgeres 41412003/  /  2003/  /  

479Girar la pendent de la teulada cap a dintre 42422003/  /  2003/  /  

479Reforma i ampliació d'un habitatge existent 43432003/  /  2003/  /  

479Petites reformes de la cuina, canviar rajoles, canvi d'uns quants armaris 44442003/  /  2003/  /  

479Aterrar envà, engrandir cuina, enrajolar cuina 45452003/  /  2003/  /  

479Canviar totes les teules de la teulada 46462003/  /  2003/  /  

479Edifici plurifamiliar en testera 47472003/  /  2003/  /  

480 Una part de l'expedient 47/2003 és a la capsa 430Expedients d'obres particulars 63472003/  /  2003/  /  

480Posar bastida a fora el carrer, escatar la façana i deixar-hi la pedra vista 48482003/  /  2003/  /  

480Vivenda unifamiliar aïllada 49492003/  /  2003/  /  

480Treure la tanca existent i fer-ne una de nova al voltant de tota la casa amb blocs 50502003/  /  2003/  /  

480Posar pedra 2 m2 allargar tros de gespa uns 5 m2 costat lateral dret de la casa 51512003/  /  2003/  /  

480Fer una rasa en sòl de l'ajuntament 52522003/  /  2003/  /  

480Fer cuina i bany 53532003/  /  2003/  /  
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480Fer cuina, bany i safreig 1a pl. Tot nou i fer terra entrada i menjador 54542003/  /  2003/  /  

480Reforma i ampliacio d'un habitatge unifamiliar 55552003/  /  2003/  /  

480Sol.licitud instal.lació grua 56562003/  /  2003/  /  

480Canviar gres de la terrassa 57572003/  /  2003/  /  

480Pintar façana color salmo 58582003/  /  2003/  /  

480Arranjament del terrat, canviar la tela esfaltica i les rajoles 59592003/  /  2003/  /  

480Obres de reforma i ampliacio de cuina 60602003/  /  2003/  /  

480Enderroc 61612003/  /  2003/  /  

480Obertura i tancament de rasa per vorera 62622003/  /  2003/  /  

480Instal. Tuberia conduccio aigües residuals des de can roviretes fins el col.lector 
de st. Julià

63632003/  /  2003/  /  

481Enquitranat del cami ral que va de la ctra n-141 fins a la masia de can roviretes 64642003/  /  2003/  /  

481Expedients d'obres particulars 76642003/  /  2003/  /  

481Aillar i reparar la teulada 65652003/  /  2003/  /  

481Col.locació gres en terrassa i garatge 66662003/  /  2003/  /  

481Reforma interior habitatge unifamiliar 67672003/  /  2003/  /  

481Aterrar envans a les corts antigues i fer-ne de nous per acondicionar com a 
cambres d'endreços rebos

68682003/  /  2003/  /  

481Refer teulada 69692003/  /  2003/  /  

481Edifici unifamiliar adossat 70702003/  /  2003/  /  

481Connexió clavegueres 71712003/  /  2003/  /  

481Rasa de 3 m. Llargada, amb una profunditat de 90 cm. Per a realitzar 
escomesa de gas

72722003/  /  2003/  /  

481Repassar les teules petades de la teulada de la vesant nord 73732003/  /  2003/  /  

481Canviar les teules de la teulada 74742003/  /  2003/  /  

481Transformació d'un magatzem en edifici d'habitatges 75752003/  /  2003/  /  

481Posar gres al garatge 76762003/  /  2003/  /  

482Ampliació habitatge 77772003/  /  2003/  /  

482Expedients d'obres particulars 93772003/  /  2003/  /  

482Partició de la parcel.la per poder efectuar la venda d'una part 78782003/  /  2003/  /  

482Rehabilitació de la cuina i construcció d'un lavabo a la planta baixa 79792003/  /  2003/  /  

482Repassar teulada i canals 80802003/  /  2003/  /  

482Cobert agricola i rebliment de terres 81812003/  /  2003/  /  
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482Segregacio finca registral 237 82822003/  /  2003/  /  

482Obres per activitat fabricacio i venda de pa amb zona de degustacio 83832003/  /  2003/  /  

482Arrelar desaigües de les cases 84842003/  /  2003/  /  

482Portal d'entrada a jardi /casa vivenda 85852003/  /  2003/  /  

482Fer cuina, bany, escala i pintar-la 86862003/  /  2003/  /  

482Consolidació i ampliacio habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina 
annexa

87872003/  /  2003/  /  

482Repassar les teulades d'aquestes cases 88882003/  /  2003/  /  

482Anul.lat 89892003/  /  2003/  /  

482Pintar la part de dalt de la façana i repicar la part de baix de pedra 90902003/  /  2003/  /  

482Arreglar teulada 91912003/  /  2003/  /  

482Fer regata a la vorera de 30 cm. De fondaria per 12 cm. D'amplada per 
canalitzar la linea telefonica

92922003/  /  2003/  /  

482Constr. Cobert per cobrir pati de l'estabulacio lliure de vaques de llet, un femer i 
diposit de puri

93932003/  /  2003/  /  

483Nau industrial 94942003/  /  2003/  /  

483 Una part de l'expedient 77/2003 és a la capsa 435Expedients d'obres particulars 97942003/  /  2003/  /  

483Moviment de terres per aplanar el terreny 95952003/  /  2003/  /  

483Addicio de planta altell 96962003/  /  2003/  /  

483Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 97972003/  /  2003/  /  

484Construcció d'un habitatge unifamiliar aillat 97972003/  /  2003/  /  

484 Una part de l'expedient 77/2003 és a la capsa 434Expedients d'obres particulars 106972003/  /  2003/  /  

484Llicencia de parcel.lacio 98982003/  /  2003/  /  

484Instal.lacio d'un pal de fusta 99992003/  /  2003/  /  

484Obrir un portal preexistent i fer-lo mes gran 1001002003/  /  2003/  /  

484Projecte basic i executiu habitage unifamiliar aillat i local per a farmacia 1011012003/  /  2003/  /  

484Prorroga llicencia obres 64/03 1021022003/  /  2003/  /  

484Prorroga llicència obres 63/03 1031032003/  /  2003/  /  

484Edifici plurifamiliar entre mitgeres 1041042003/  /  2003/  /  

484Proj. Refos obres anteriors llicencies. Reforma pl. Primera, teulada, pedra 
façana principal, bany

1051052003/  /  2003/  /  

484Forrar paret de façana lateral, de totxos rebossar i pintar 1061062003/  /  2003/  /  

485Pròrroga llicència d'obres 89/2001 112004/  /  2004/  /  

08/03/2017 Pàgina 221 de 283



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament
Arxiu Municipal de Folgueroles

485Expedients d'obres particulars 1812004/  /  2004/  /  

485Reforçar pilar entrada magatzem 222004/  /  2004/  /  

485Instal.lació d'una grua torre 332004/  /  2004/  /  

4852 habitatges unifamiliars aparellats 442004/  /  2004/  /  

485Pròrroga llicència obres 21/03 552004/  /  2004/  /  

485Habitatge unifamiliar aïllat 662004/  /  2004/  /  

485Empalmar canonades 772004/  /  2004/  /  

485Posar rètol a la façana de la vivenda aprox. 1'50x70 per anunciar consultori 
veterinari "vetgos"

882004/  /  2004/  /  

485Netejar solar 992004/  /  2004/  /  

485Consolidació de l'edifici existent, sense reforma ni ampliació 10102004/  /  2004/  /  

485Aixemplament replà escala jardí 11112004/  /  2004/  /  

485Parcel.ació de la finca nº 8 del projecte de reparcel.lació de la uau 3 el campet 12122004/  /  2004/  /  

485Arreglar cuina 13132004/  /  2004/  /  

485Canviar la porta d'entrada i posar pedra la façana 14142004/  /  2004/  /  

485Estanteria per posar pa 15152004/  /  2004/  /  

485Instal.lació d'una bàscula 16162004/  /  2004/  /  

485Desplaçament del camí que va a la font del desmai 17172004/  /  2004/  /  

485Fer escala de gres exterior 18182004/  /  2004/  /  

486Construcció de dues vivendes unifamiliars aparellades amb planta soterrani, 
planta baixa i planta pi

19192004/  /  2004/  /  

486 Una part de l'expedient 26/2004 és a la capsa 438Expedients d'obres particulars 26192004/  /  2004/  /  

486Ampliació habitatge unifamiliar aparellat 20202004/  /  2004/  /  

486Enquitrenat del camí ral que va de la ctra. N-141 fins a la masia de can roviretes 21212004/  /  2004/  /  

486Llicència de segregació de 133 m2 22222004/  /  2004/  /  

486Arreglar un tros de teulada 23232004/  /  2004/  /  

486Reforma i ampliació habitatge unifamiliar aparellat 24242004/  /  2004/  /  

486Vallar la finca (aprox. 550m) 25252004/  /  2004/  /  

487Un edifici plurifamiliar aïllat 26262004/  /  2004/  /  

487 Una part de l'expedient 26/2004 és a la capsa 437Expedients d'obres particulars 29262004/  /  2004/  /  

487Desviació del cami de puigsec vell 27272004/  /  2004/  /  

487Projecte d'un cobert 28282004/  /  2004/  /  

487Construcció d'una nau sense ús específic 29292004/  /  2004/  /  
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488Instal.lar una grua per fer dues cases 30302004/  /  2004/  /  

488Expedients d'obres particulars 34302004/  /  2004/  /  

488Habitatge unifamiliar aïllat 31312004/  /  2004/  /  

488Refer teulada segons projecte 32322004/  /  2004/  /  

488Construcció de nau industrial 33332004/  /  2004/  /  

488Obres ram 2004 d'infraestructures d'edificis prefabricats a la delegació territorial 
de bcn ii comar

34342004/  /  2004/  /  

489Reforma de la cuina armaris+ rajola 35352004/  /  2004/  /  

489Expedients d'obres particulars 37352004/  /  2004/  /  

489Reforma de la teulada 36362004/  /  2004/  /  

489Construcció edifici plurifamiliar de dotze habitatges 37372004/  /  2004/  /  

490Repassar teulada, col.locació de canals, pintar façana, paviment lateral 38382004/  /  2004/  /  

490Expedients d'obres particulars 53382004/  /  2004/  /  

490Reforma d'instal.lació elèctrica 39392004/  /  2004/  /  

490Col.locació del panot de la vorera 40402004/  /  2004/  /  

490Projecte bàsic i d'execució de dos habitatges unifamiliars aparellats 41412004/  /  2004/  /  

490Pròrroga a la llicència municipal d'obres 38/01 42422004/  /  2004/  /  

490Desplaçar columa uns 2m. Aproximadament 43432004/  /  2004/  /  

490Escatar façana rebossar-la i repassar colls de fusta 44442004/  /  2004/  /  

490Prorroga permís obres 41/01 45452004/  /  2004/  /  

490Basic d'execució de dos habitatges unifamiliars aparellats 46462004/  /  2004/  /  

490Remodelació de la cuina 47472004/  /  2004/  /  

490Reparació de la paret de la bassa en un lloc concret on hi ha una filtració 
d'aigua

48482004/  /  2004/  /  

490Pintar la façana, color trencat 49492004/  /  2004/  /  

490Arreglar borera i pintar 50502004/  /  2004/  /  

490Enrajolar el garatge de la casa que fa uns 30 m2 i cambiar les canals 51512004/  /  2004/  /  

490Aixemplar tanca entrada casa (1m) tallar bado vorera 52522004/  /  2004/  /  

490Projecte bàsic d'execució de dos habitatges unifamiliars 53532004/  /  2004/  /  

491Reforma terra interior 54542004/  /  2004/  /  

491Expedients d'obres particulars 70542004/  /  2004/  /  

491Projecte execució instació de linia aeria i subterrània de mitja tensió l/25kw 
folgueroles

55552004/  /  2004/  /  
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491Pintar façana color terra fosc 56562004/  /  2004/  /  

491Repassar la teulada 57572004/  /  2004/  /  

491Arrenjament cuina i lavabo 58582004/  /  2004/  /  

491Instal.lacio pal electric provisional per tal de tenir corrent a la vorera del c/ vell 
de vic

59592004/  /  2004/  /  

491Projecte bàsic d'execució de dues vivendes unifamiliars entre mitgeres 60602004/  /  2004/  /  

491Arreglar la coberta de la casa amb consolidació de l'edifici existent, sense 
reforma ni ampliació

61612004/  /  2004/  /  

491Posar pecra a l'escala i a l'entrada del garatge 62622004/  /  2004/  /  

491Segr. De 4456,70 m2 corresp.t proj. Edificació presentat, per necessitats de 
finançament de l'obra

63632004/  /  2004/  /  

491Pintar façana un color beix 64642004/  /  2004/  /  

491Pintar la façana de la casa de color beix 65652004/  /  2004/  /  

491Connexió desaigua a la red general 66662004/  /  2004/  /  

491Enderrocar i instal.lar un obrador 67672004/  /  2004/  /  

491Projecte adequació a la llei 3/98 d'explotació ramadera 68682004/  /  2004/  /  

491Arreglar el balco 69692004/  /  2004/  /  

491Projecte carnisseria amb obrador 70702004/  /  2004/  /  

492Projecte bàsic d'execució addició de planta altell 71712004/  /  2004/  /  

492Expedients d'obres particulars 79712004/  /  2004/  /  

492Modificar dues obertures i cambiar empits finestres 72722004/  /  2004/  /  

492Reforma habitatge nau industrial 73732004/  /  2004/  /  

492Arreglar el cuarto de bany 74742004/  /  2004/  /  

492Projecte bàsic i d'execució d'un habitatge unifamiliar entre testera 75752004/  /  2004/  /  

492Fer una porta de pas amb una marcasina 76762004/  /  2004/  /  

492Legalitzar cobert 77772004/  /  2004/  /  

492Posar un rètol a la façana 78782004/  /  2004/  /  

492Dos habitatges unifamiliars aparellats 79792004/  /  2004/12/30

493Expedients d'obres particulars 80802004/  /  2004/  /  

493Projecte basic i d'execució d'un habitatge unifamiliar aïllat 80802004/  /  2004/  /  

881Reforma interior i reparació de coberta d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 112005/  /  2005/  /  

881Expedients d'obres particulars 1412005/  /  2005/  /  

881Ampliació documentaicó permís d'obres 71/2004 per addició de planta altell 222005/  /  2005/  /  
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881Instal.lació d'un pal de fusta al c. Montseny, 5 b 332005/  /  2005/  /  

881Fer un forat a la paret per ventilació, el tub de 8 o 10 m, que dona al cantó de 
l'església

442005/  /  2005/  /  

881Reformes cuina i banys 552005/  /  2005/  /  

881Anul.lat - passat a exp. 37/05 662005/  /  2005/  /  

881Ampliació i reforma de la coberta 772005/  /  2005/  /  

881Fer paviment garatge 882005/  /  2005/  /  

881Rehabilitació de part de la planta baixa de la casa existent 992005/  /  2005/  /  

881Coberta de 10 m2 aproximat de terrassa 10102005/  /  2005/  /  

881Arranjament camins rurals de la finca 11112005/  /  2005/  /  

881Muntar escala exterior de terrassa a jardí 12122005/  /  2005/  /  

881Reforç de la façana sud 13132005/  /  2005/  /  

881Nau d'elements prefabricats 14142005/  /  2005/  /  

882Dos habitatges unifamiliars aparellats 15152005/  /  2005/  /  

882Expedients d'obres particulars 25152005/  /  2005/  /  

882Arranjament de cuina i bany, posar ampits a les finestres 16162005/  /  2005/  /  

882Legalització barbacoa existent que substitueix una altre antiga de mes de 20 
anys

17172005/  /  2005/  /  

882Porxo d'esplai 18182005/  /  2005/  /  

882Instal.lació d'una grua torre 19192005/  /  2005/  /  

882Substitució de canals 20202005/  /  2005/  /  

882Instal.lar aparell d'aire condicionat 21212005/  /  2005/  /  

882Instal.lació de grua torre 22222005/  /  2005/  /  

882Col.locació de gres al terra i col.locació de rajoles a cuina i bany i graonar 
escala atic

23232005/  /  2005/  /  

882Canviar els armaris de la cuina 24242005/  /  2005/  /  

882Construcció d'un porxo 25252005/  /  2005/  /  

883Llicència de segregació 26262005/  /  2005/  /  

883Expedients d'obres particulars 39262005/  /  2005/  /  

883Modificació del projecte de reforma i ampliació d'un edifici en testera 27272005/  /  2005/  /  

883Instal.lació giratoris energia solar 28282005/  /  2005/  /  

883Rehabilitació coberta 29292005/  /  2005/  /  
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883Rehab. Banys, cuina, montatge de parquet a les dues plantes i construcció 
d'una porxada exterior

30302005/  /  2005/  /  

883Revestiment i acondicionament de la piscina existent 31312005/  /  2005/  /  

883Ampliació de cobert agrícola 32322005/  /  2005/  /  

883Obert. I tanc. Rasa estesa cable subterrani de mt 3x1x240ai i instal.lació de cm 
traslladada de vic

33332005/  /  2005/  /  

883Instal. De 2 noves cgp i obertura i reposició de rasa per estesa de cable 
subterrani de baixa tensió

34342005/  /  2005/  /  

883Paviment jardi i jardineres 35352005/  /  2005/  /  

883Fer terrat al segon pis 36362005/  /  2005/  /  

883Ampliació pròrroga llicència obres 26/2002 37372005/  /  2005/  /  

883Col.locar 20 m2 de gres a l'entrada de la casa (exterior) 38382005/  /  2005/  /  

804Constr. Diposit de purins soterrat i cobert i la instal.lació de compostadors 
prefabricats mobils

39392005/  /  2005/04/15

883Constr. Diposit de purins soterrat i cobert i la instal.lació de compostadors 
prefabricats mobils

39392005/  /  2005/04/15

884Vallar solar amb tela metàlica 40402005/  /  2005/  /  

884Expedients d'obres particulars 52402005/  /  2005/  /  

884Construcció d'una terrassa en un habitatge unifamiliar 41412005/  /  2005/  /  

884Construcció d'una terrassa en un habitatge unifamiliar 42422005/  /  2005/  /  

884Muntar comptador d'aigua a la façana 43432005/  /  2005/  /  

884Fer valla per tancar parcel.les 44442005/  /  2005/  /  

884Posar pedra al jardi 45452005/  /  2005/  /  

884Construcció d'una tanca 46462005/  /  2005/  /  

884Obrir una rasa a la vorera de la casa per buscar els tubs de l'aigua 47472005/  /  2005/  /  

884Col.locar 3 m2 de teules damunt la marquesina 48482005/  /  2005/  /  

884Repassar arrebossat paret exterior que dona a la plaça de l'era i pintar façana 49492005/  /  2005/  /  

884Rasa per vorera i calçada estesa 2 circuits de cable subterrani de bt rv240-ai 50502005/  /  2005/  /  

884Construcció caseta de jardi de 500x260 cm 51512005/  /  2005/  /  

884Habitatge unifamiliar aillat 52522005/  /  2005/  /  

885Reparació i canvi de teules. Esglaonat de l'escala 53532005/  /  2005/  /  

885Expedients d'obres particulars 55532005/  /  2005/  /  

885Pintar façana 54542005/  /  2005/  /  

885Construcció de 2 edificis plurifamiliars en testera de 2 habitatges 55552005/  /  2005/  /  
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886Prorroga llicència d'obres 19/02 56562005/  /  2005/  /  

886Expedients d'obres particulars 69562005/  /  2005/  /  

886Fer una rasa per passar tub d'aigua 57572005/  /  2005/  /  

886Refer paviment cort de vedells 58582005/  /  2005/  /  

886Llicència de segregació 59592005/  /  2005/  /  

886Tallar el carrer el dia 16/06/05 de 9 a 18 h. 60602005/  /  2005/  /  

886Substitució mobles vells per hacer inox. I posar gres 61612005/  /  2005/  /  

886Muntar pèrgola a la terrassa 62622005/  /  2005/  /  

886Canviar la vorera de la piscina 63632005/  /  2005/  /  

886Vallar solar amb mur de formigo i pavimentar vorera d'edifici existent 64642005/  /  2005/  /  

886Dos habitatges unifamiliars en testera 65652005/  /  2005/  /  

886Cobert per a garatge 67672005/  /  2005/  /  

886Fer teulada de l'immoble 68682005/  /  2005/  /  

886Prorrogua permis obres 34/02 69692005/  /  2005/  /  

887Projecte basic i d'execució habitatge unifamiliar aïllat 70702005/  /  2005/  /  

887Expedients d'obres particulars 89702005/  /  2005/  /  

887Cambiar les teules de la teulada 71712005/  /  2005/  /  

887Reforma en p.b. Per fer un dormitori amb servei 72722005/  /  2005/  /  

887Ampliació habitatge unifamiliar aïllat 73732005/  /  2005/  /  

887Desplaçar caixa companyia llum 74742005/  /  2005/  /  

887Instal.lació elèctrica, acabats interior i pintat vivenda interior, instal.lació aigua 75752005/  /  2005/  /  

887Treballs previs per acabar el projecte de restauració i rehabilitació de l'habitatge 76762005/  /  2005/  /  

887Arreglar bany 77772005/  /  2005/  /  

887Reformar interiors naus per compliment normatives benestar animal 78782005/  /  2005/  /  

887Construcció d'una cisterna de recollida d'aigües pluvials 79792005/  /  2005/  /  

887Col.locació d'una escala metàl.lica que va des del terrat al jardi 80802005/  /  2005/  /  

887Reposició de lloses de l'enllosat exterior 81812005/  /  2005/  /  

887Desplaçar farola enllumenat públic 3 m. Avall ja que s'escau al mig de l'entrada 
del garatge

82822005/  /  2005/  /  

887Posar rètol a la façana 7000x1000 mm d'alumini 83832005/  /  2005/  /  

887Reparació cuina 84842005/  /  2005/  /  

887Fer una rasa 85852005/  /  2005/  /  
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887Construcció piscina 86862005/  /  2005/  /  

887Restauració façana 87872005/  /  2005/  /  

887Llicència de parcel.lació 88882005/  /  2005/  /  

887Col.locació petita piscina 89892005/  /  2005/  /  

888Modificació-ampliació del projecte bàsic i executiu de reforma del permís 
d'obres 73/05

90902005/  /  2005/  /  

888Expedients d'obres particulars 98902005/  /  2005/  /  

888Repas general de coberta 91912005/  /  2005/  /  

888Canviar finestres 92922005/  /  2005/  /  

888Posar gres i plaques al sostre a una habitació 93932005/  /  2005/  /  

888Execució de celler en planta semi-soterrani 94942005/  /  2005/  /  

888Reconstrucció de la sala de munyir, d'una teulada i construcció d'un cobert de 
palla

95952005/  /  2005/  /  

889Construcció d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres 96962005/  /  2005/  /  

888Col.locació de plaques de pladur sobre la paret amb aïllant interior 97972005/  /  2005/  /  

888Projecte d'enderroc d'un habitatge unifamiliar en testera 98982005/  /  2005/  /  

890Modificació i reforma de les pl. Baixa, primera i segona d'una casa unifamiliar 
entre parets mitges

99992005/  /  2005/  /  

890Expedients d'obres particulars 101992005/  /  2005/  /  

890Pròrroga llicència d'obres 60/2004 1001002005/  /  2005/  /  

890Edifici plurifamiliar en testera 1011012005/  /  2005/  /  

891Llicència de segregació 1021022005/  /  2005/  /  

891Expedients d'obres particulars 1041022005/  /  2005/  /  

891Construcció d'un cobert per garatge i un porxo 1031032005/  /  2005/  /  

891Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar 1041042005/  /  2005/  /  

892Edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 2 habitatges (1a fase consolidació 
estructura)

1051052005/  /  2005/  /  

892Expedients d'obres particulars 1061052005/  /  2005/  /  

892Reforma de la primera planta d'un edifici entre mitgeres 1061062005/  /  2005/  /  

955Reforma de rajoles i sanitaris d'un bany de la vivenda 112006/  /  2006/01/03

955Construcció de parada d'autobús i instal.lació d'una marquesina 222006/  /  2006/01/03

955Instal.lació grua 332006/  /  2006/01/12

955Construcció d'una solera de formigó per a l'ensitjat de 150x20m. I d'un dipòsit 
de lixivats

442006/  /  2006/01/13
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955Reforma i consolidació cobert en planta baixa i sotacoberta 552006/  /  2006/01/18

955Renovació cuina i cuarto de bany i canviar contador de llum 662006/  /  2006/01/20

955Edifici plurifamiliar entre mitgeres 772006/  /  2006/01/25

957Rehabilitació de la cuina i labavo 882006/  /  2006/01/27

957Reforma bany (plat de dutxa) 992006/  /  2006/01/24

957Pròrroga permís d'obres 79/2004 10102006/  /  2006/02/03

957Conservar les façanes i fer els forjats i la coberta de nou, conservant l'estat 
inicial de la casa

11112006/  /  2006/02/06

958Refer cobert aterrat per la nevada (uns 30 m.) 12122006/  /  2006/02/06

958Pròrroga llicència d'obreds núm. 80/2004 13132006/  /  2006/02/09

958Pintar la casa 14142006/  /  2006/02/10

958Llicència de segregació 15152006/  /  2006/02/17

958Canvi de les rajoles del terra del primer i segon pis 16162006/  /  2006/02/17

958Tancament de cobert graner 17172006/  /  2006/02/24

958Construcció d'un tabic de pluvials a la paret mitgera de la cara sud de la 
vivenda del c. Major, 54 amb placa llisa pintada del mateix color que la façana 
de la casa

18182006/  /  2006/02/27

958Construcció nau industrial sense ús específic 19192006/  /  2006/02/28

958Fer un embà interior al garatge 20202006/  /  2006/03/03

958Posar tot el terre, posar envans i cobrir parets amb plaques de panells i fer 
lavabo, arqueta i fer un altell

21212006/  /  2006/03/07

958Enderroc de dos edificis entre mitgeres 22222006/  /  2006/03/07

958Construir un paviment de fems de vaques i una bassa de purins 23232006/  /  2006/03/06

958Instal.lació dipòsit de glp de 4.880 l. 24242006/  /  2006/05/31

958Llicència de segregació 25252006/  /  2006/03/14

958Arreglar la paret que separa el jardí amb el c. Molí 26262006/  /  2006/03/16

958Instal.lació d'una porta corredera a l'exterior 27272006/  /  2006/03/22

958Pujar valla de separació entre jardins de diferents veïns. 28282006/  /  2006/03/20

958Arreglar la teulada, canviar les teules velles 29292006/  /  2006/03/30

958Legalització d'un edifici aïllat 30302006/  /  2006/  /  

958Construcció d'escala per accedir al jardí 31312006/  /  2006/  /  

958Reforma de cobert per a garatge en un habitatge unifamiliar en testera 32322006/  /  2006/03/31

958Modificació propietat horitzontal 33332006/  /  2006/  /  
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958Construcció d'una piscina i d'una caseta per maquinària de la piscina 34342006/  /  2006/04/04

959Reconstrucció de la teulada de la casa 36362006/  /  2006/11/22

959Cambiar rajoles cuarto de bany 37372006/  /  2006/04/11

959Perforació de pous per col.locar un bescanviador per aprofitament geotèrmic 38382006/  /  2006/04/30

959Instal.lació de grua 39392006/  /  2006/04/20

959Habitatge unifamiliar aïllat 40402006/  /  2006/04/20

960Construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 41412006/  /  2006/04/21

960Rebaix voreres c. Timó, 8-10 42422006/  /  2006/04/26

960Fer una rasa de 90x70 per fer la connexió de gas 43432006/  /  2006/04/26

960Reparació de bigues i teules 44442006/  /  2006/05/03

960Arranjament cobertes al ceip mossèn cinto 45452006/  /  2006/05/09

960Perforació bescanvi geotèrmica 46462006/  /  2006/05/09

960Substitució de la tanca metàl.lica de separació entre els patis de les cases del 
c. Puigjaner i el ptge d'accés al pati de cal rei per una paret de bloc de formigó 
de color palla.

47472006/  /  2006/05/09

960Pròrroga de la llicència d'obres 14/05 48482006/  /  2006/05/10

960Rehabilitació d'un bany per minusvàlid i canviar la barana del porxo 49492006/  /  2006/05/23

960Tirar un envà. Aterrar 50502006/  /  2006/05/24

960Connectar cloaca interior a la general 51512006/  /  2006/05/24

960Obrir 10m. De rasa al carrer per empalmar claveguera perquè l'empalme actual 
no està ben fet

52522006/  /  2006/05/24

960Ampliació d'un edifici en testera 53532006/  /  2006/  /  

960Pròrroga permís d'obres 15/2005 54542006/  /  2006/06/07

960Ampliar la porta del jardí, mida actual 1,20 passada a 2,50 m. 55552006/  /  2006/06/07

960Pòrroga permís d'obres 55/03 56562006/  /  2006/06/09

961Construcció de 2 habitatges unifamiliars en testera 57572006/  /  2006/06/13

961Canviar pedra del balcó i reparar barana 58582006/  /  2006/06/13

961Arranjament desperfectes, canviar les peces que s'han aixecat del terre de les 
dues terrasses

59592006/  /  2006/06/14

961Posar terra nou en el passadís que dona al jardí amb rajoles de gres. 60602006/  /  2006/06/14

961Construcció d'una piscina 61612006/  /  2006/06/14

961Sol.licitud permís per instal.lar grua 62622006/  /  2006/06/15

961Millora del camí-pas cap al carregador de porcs "granja puigsec". Arranjament 
camí pugsec vell a malgoig.

63632006/  /  2006/06/16
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961Refer teulada d'un cobert 64642006/  /  2006/  /  

961Acabat bany 65652006/  /  2006/06/21

961Complement del projecte d'obres exp. Núm. 19/2002 66662006/  /  2006/06/21

962Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres 67672006/  /  2006/07/04

964Instal.lació provisional de quatre pals de fusta per enderroc d'edifici 68682006/  /  2006/07/07

964Instal.lació de dues noves cgp (caixa general de protecció) i obertura i reposició 
de rasa per l'estesa de cable subterrani de baixa tensió

69692006/  /  2006/  /  

964Pròrroga permís d'obres 70/2005 70702006/  /  2006/07/11

964Enderroc d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 71712006/  /  2006/  /  

964Fer un registre per l'abocament de les aigües residuals de l'industria 72722006/  /  2006/  /  

964Construcció dels envans marcats al croquis (1r pis), construcció d'un paviment 
al pati i petites reparacions arreu de l'habitatge (interior)

73732006/  /  2006/07/25

964Construcció d'una piscina 74742006/  /  2006/08/04

964Pròrroga llicència d'obres núm. 70/2003 75752006/  /  2006/07/25

964Sol.licitud llicència de segregació finca registral 1350 de folgueroles, inscrita al 
registre de la propietat 1 de vic, al volum 2195, llibre 35 de folgueroles, foli 223

76762006/  /  2006/08/07

964Sol.licitud llicència de segregació finca registral 1348 de folgueroles, inscrita al 
registre de la propietat 1 de vic, al volum 2195, llibre 35 de folgueroles, foli 217.

77772006/  /  2006/08/07

964Habitatge unifamiliar aïllat 78782006/  /  2006/08/17

965Canviar teules cobert de tractor i remolc. 79792006/  /  2006/08/18

965Ampliació d'habitatge 80802006/  /  2006/08/29

965Fer paviment al garatge, repassar cuina i bany 81812006/  /  2006/08/29

965Construcció d'un femer cobert de dimensions 10 x 75 m. I pavimentat amb 
solera de formigó.

82822006/  /  2006/09/01

965Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 83832006/  /  2006/  /  

965Habitatge unifamiliar 84842006/  /  2006/06/23

966Obertura i tancament de rasa, per vorera per l'estesa de cable subterrani de 
baixa tensió 3x1x240+1x150al 0,6/1 kv

85852006/  /  2006/09/12

966Desplaçar una paret de 7 m. Per fer més gran un menjador 86862006/  /  2006/  /  

966Construcció de 3 habitatges unifamiliar entre mitgeres 87872006/  /  2006/  /  

966Repàs general de la teulada i rehabilitació interior de bany 88882006/  /  2006/09/27

966Construcció de piscina i complement 89892006/  /  2006/09/27

966Distribució interior planta primera i reforma planta segona 90902006/  /  2006/09/28

966Fer barana i sostre fals a porxo ja existent, fer parat de tancament de parcel.la. 91912006/  /  2006/09/29
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967Canalització de gas 92922006/  /  2006/10/03

967Obrir portal 93932006/  /  2006/10/05

967Restauració de la presa de la font trobada 94942006/  /  2006/10/02

967Rehabilitació de la teulada 95952006/  /  2006/10/10

967Fer paviment 96962006/  /  2006/10/17

967Fer els acabats del primer pis, terres, banys, cuina i instal.lacions. 97972006/  /  2006/10/24

967Canvi finestres, porta d'entrada i porta de garatge de la casa 98982006/  /  2006/10/25

967Divisió hortizontal 99992006/  /  2006/10/31

967Pròrroga permís d'obres núm. 96/2003 1001002006/  /  2006/11/09

967Moviment de terres i mur 1011012006/  /  2006/11/09

967Construcció piscina 1021022006/  /  2006/11/10

967Segregació 1031032006/  /  2006/11/10

968Formació balcó 1041042006/  /  2006/11/15

968Repassar teulada i col.locar canals 1051052006/  /  2006/11/20

968Obrir rasa per fer clavegueram 1061062006/  /  2006/11/21

968Conectar desaigues al clavegueram 1071072006/  /  2006/11/21

968Rasa per xarxa de gas canalitzat 1081082006/  /  2006/12/05

968Habitatge unifamiliar aïllat 1091092006/  /  2006/12/18

969Rebaixar gual 112007/  /  2007/01/16

969Legalització d'un porxo 222007/  /  2007/01/18

969Obrir rasa per buscar la canalització de gas 332007/  /  2007/01/23

969Petites reformes interiors, canviar els armaris de la cuina 442007/  /  2007/01/30

969Canvi armaris cuina 552007/  /  2007/01/31

969Posar rètol lluminós 662007/  /  2007/01/31

969Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 772007/  /  2007/02/05

969Col.locació sòcul de pedra a la casa, fer un bany, instal.lacions i posar parquet 
a l'altell

882007/  /  2007/02/06

969Aterrar una paret d'1 m. D'alçada 992007/  /  2007/02/12

969Paret de 8 m. Llargada per 1,80 m. D'alçada 10102007/  /  2007/02/14

969Soterrament i formigonat de drenatge de lixiviats que actualment passen per la 
carretera

11112007/  /  2007/02/15

969Arrebossar façana 12122007/  /  2007/02/15

969Construcció d'un mur amb rocalla 13132007/  /  2007/02/13
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969Llicència de segregació 14142007/  /  2007/02/19

969Construcció piscina 15152007/  /  2007/02/20

969Construcció d'una piscina 16162007/  /  2007/02/26

969Treure grava d'un camí i posar-hi llambordes. Repassar degoters del garatge 17172007/  /  2007/03/02

970Construcció d'una piscina i edifici auxiliar 18182007/  /  2007/03/06

970Divisió horitzontal 19192007/  /  2007/03/06

970Edifici bifamiliar entre mitgeres 20202007/  /  2007/03/08

970Pintar la façana del mateix color 21212007/  /  2007/03/09

970Canviar les rajoles del terrat 22222007/  /  2007/03/12

970Actuació de millora i arranjaments de terrenys en sòl no urbanitzable 23232007/  /  2007/03/02

9072Ampliació de l'edar de folgueroles 24242007/  /  2007/03/16

970Construcció d'un departament per allotjament de bestiar porcí d'engreix 25252007/  /  2007/03/19

971Edifici plurifamiliar 26262007/  /  2007/03/08

971Reforma interior de la planta segona d'un edifici entre parets mitgeres per 
destinar-la a vivenda

27272007/  /  2007/03/28

971Reparació gual 28282007/  /  2007/03/29

971Obrir cata 29292007/  /  2007/03/02

971Adequar els graons d'entrada a la casa 30302007/  /  2007/03/15

971Reforma d'una coberta 31312007/  /  2007/03/30

971Canviar bigues de portland i repassr la teulada d'una nau de porcs que fa 
18x9m.

32322007/  /  2007/04/03

971Reparar desperfectes i fer cuina i banys nous 33332007/  /  2007/04/05

971Llicència segregació 34342007/  /  2007/04/10

971Llicència segregació 35352007/  /  2007/04/10

971Ampliació d'un habitatge existent 36362007/  /  2007/04/23

971Reparar aproximadament 4 m2 de paret de pedra amb pedra 37372007/  /  2007/04/25

972Enderrocar una paret en mal estat i tornar a construir-la d'obra o amb tel.la 
metàl.lica

38382007/  /  2007/04/26

972Magatzem de material de construcció 39392007/  /  2007/04/05

972Fer la tanca de jardí amb paret de bloc i fer unes gabies amb elements 
muntables i desmuntables

40402007/  /  2007/05/03

972Llicència de segregació 41412007/  /  2007/05/07

972Col.locació de piscina de poliester al jardí 42422007/  /  2007/05/08
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972Enderroc de parets laterals 43432007/  /  2007/05/03

972Pintar la façana de color blanc trencat 44442007/  /  2007/05/10

972Repàs general de la coberta 45452007/  /  2007/05/24

972Obertura i tancament de rasa per estesa de línia bt 46462007/  /  2007/06/01

972Llicència de segregació 47472007/  /  2007/05/30

972Modificació de la tanca exterior, edifici en construcció habitatge unifamiliar aïllat 48482007/  /  2007/02/05

972Llicència de segregació 49492007/  /  2007/06/13

972Fer paviment de 3x4 m. Per posar una carpa 50502007/  /  2007/06/14

972Canviar una banyera per un plat de dutxa 51512007/  /  2007/06/15

9072Nova línia de tractament i deshidratació de fangs a l'estació depuradora 
d'aigües residuals

52522007/  /  2007/06/19

972Posar paviment de gres al garatge 53532007/  /  2007/06/28

972Obertura de finestra per convertir-la amb balcó 54542007/  /  2007/07/02

972Col.locar pedra a la pagana i repassar teulada 55552007/  /  2007/07/09

972Ampliació porta entrada a la casa. Aixecament d'alçada fins a 1,90 56562007/  /  2007/07/09

972Pròrroga permís d'obres núm. 63/2006 57572007/  /  2007/07/09

973Tres habitatges unifamiliars 58582007/  /  2007/06/19

973Ampliació del ceip mossèn cinto 59592007/  /  2007/07/11

973Rebaixar l'entrada principal i treure graó entrada garatge 60602007/  /  2007/07/30

973Ajuntar 2 camps posant tubs de 80 m. De llargada. Els tubs per canalitzar 
l'aigua de la coneta seran de 600 mm.

61612007/  /  2007/08/01

973Rebaixar paviment de l'entrada del carrer al garatge 62622007/  /  2007/08/10

973Montatge de carpa de ferro de 5x5 m. Col.locada en el jardí 63632007/  /  2007/08/30

973Renovar piscina i instal.lacions 64642007/  /  2007/08/31

973Rehabilitació de la masia 65652007/  /  2007/09/05

974Adequar bany per minusvàlid 66662007/  /  2007/09/07

974Construcció d'un mur de contenció 67672007/  /  2007/09/13

974Fer cuina i bany nous 68682007/  /  2007/09/18

974Divisió propietat horitzontal 69692007/  /  2007/09/18

974Acabar el dins de la casa 70702007/  /  2007/09/25

974Connexió de les residuals de les vivendes a la xarxa de residuals general 71712007/  /  2007/09/25

974Habitatge unifamiliar aïllat 72722007/  /  2007/09/27

974Rehabilitació d'habitatge 73732007/  /  2007/10/01
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974Fer una columna i un zocal de pedra 74742007/  /  2007/10/04

974Canviar teules de la cabanya 75752007/  /  2007/10/10

974Acabats d'interiors sense modificacions estructurals: enrajolar i posar sanitaris 
per acabar un lavabo, enrajolar i acabar una escala i enguixar el garatge i una 
sala

76762007/  /  2007/10/10

974Pròrroga permís obres 53/2004 77772007/  /  2007/10/22

974Instal.lació de 2 portes al jardí i reixes per tancar de 1,80 d'alçada 78782007/  /  2007/10/23

974Posar gres a les golfes i rebossar-les 79792007/  /  2007/11/02

975Llicència de segregació 80802007/  /  2007/11/06

975Habitatge unifamiliar en testera 81812007/  /  2007/10/31

975Connexió xarxa clavegueram 82822007/  /  2007/11/19

975Pròrroga permís d'obres 75/2004 83832007/  /  2007/11/30

975Ampliació d'una nau 84842007/  /  2007/12/05

975Modificació i ampliació del projecte inicial d'una casa unifamiliar entre parets 
mitgeres amb llicència d'obres concedida núm. 20/1984

85852007/  /  2007/12/14

976Eixamplar el portal de l'entrada 50 cm. Per banda 86862007/  /  2007/12/19

976Ampliació de balcó en planta primera 87872007/  /  2007/12/24

976Construcció d'una nau destinada a cobert de maquinària agrícola i taller 88882007/  /  2007/12/24

976Reforma parcial d'habitatge adossat de pb+2, i construcció d'estructura 
metàl.lica adossada a la façana del pati exterior per a galeria exterior

89892007/  /  2007/12/28

1064Cambiar 8 plaques d'uralita transparents a un terrat per unes altres més 
transparents

112008/  /  2008/01/11

1064Treure rajoles i mobles cuina i fer-la nova 222008/  /  2008/01/11

1064Instal·lar plat de dutxa i lavabo al cuarto de bany 332008/  /  2008/01/16

1064Llicència de segregació 442008/  /  2008/01/21

1064Pintar la façana 552008/  /  2008/02/04

1064Projecte de restauració de la font de cal guarda 662008/  /  2008/01/31

1064Projecte de legalització de les obres 772008/  /  2008/02/06

1064Reforma del bany 882008/  /  2008/02/12

1064Actualització llicència caducada 992008/  /  2008/02/26

1064Construcció d'una piscina prefabricada 10102008/  /  2008/02/25

1064Rehabilitació de cuina i bany 11112008/  /  2008/02/28

1064Segració de la finca 12122008/  /  2008/02/15

1064Col·locar aplacat i fals sostre amb plafó sanitari i reconstrucció de mur 13132008/  /  2008/02/11
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1065Reforma i ampliació d'habitatge 14142008/  /  2008/03/04

1065Llicència de parcel·lació 15152008/  /  2008/03/05

1065Acabar interiors 16162008/  /  2008/03/14

1065Construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada 17172008/  /  2008/03/13

1066Reparació de tanca i portes 18182008/  /  2008/04/04

1066Connexió registres hidrocarburs 19192008/  /  2008/04/21

1066Ampliació Centre d'Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) mossèn Cinto 20202008/  /  2008/04/22

1066Construcció de serveis sanitaris 21212008/  /  2008/04/15

1066Construcció bassa de purins 22222008/  /  2008/04/15

1066Canvi terra de terrassa i aïllament 24 m2 23232008/  /  2008/04/16

1066Remodelació pis, planta superior, canvi lloc cuina i bany 24242008/  /  2008/04/22

1066Canviar uralites terrat 25252008/  /  2008/04/24

1066Reforma de la cuina 26262008/  /  2008/04/25

1066Instal·lació infraestructura mòdul prefabricat 27272008/  /  2008/05/26

1066Edifici destinat a vestidors 28282008/  /  2008/04/30

1067Obertura de rasa 29292008/  /  2008/05/06

1067Reforma de cuina 30302008/  /  2008/05/14

1067Construcció d'una piscina 31312008/  /  2008/05/16

1067Ampliació d'obertures en façana 32322008/  /  2008/05/26

1067Obrir rasa 33332008/  /  2008/05/21

1067Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat 34342008/  /  2008/05/28

1067Construcció d'una piscina 35352008/  /  2008/06/03

1067Acondicionar zona d'aparcament a la font trobada 36362008/  /  2008/06/03

1068Ampliació de llicència d'obertura de rases per pas d'instal·lacions 37372008/  /  2008/06/10

1068Millora del camí de l'Arumí 38382008/  /  2008/06/17

1068Canvi canal i teules trencades 39392008/  /  2008/06/18

1068Canviar bastiments de fusta per alumini 40402008/  /  2008/06/25

1068Pintar façana 41412008/  /  2008/07/02

1068Arreglar reventon i canviar la rajola del lavabo, arreglar jardinera exterior 42422008/  /  2008/07/03

1068Llicència d'obres particulars 43432008/  /  2008/07/16

1068Millores i ampliació de la xarxa per a nou subministrament 44442008/  /  2008/07/09

1068Reforma interior d'un edifici plurifamiliar per a tres habitatges 45452008/  /  2008/07/08
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1069Fer obertura per xemeneia 46462008/  /  2008/07/07

1069Canvi de banyera per plat de dutxa i canv parcial de rajoles 47472008/  /  2008/07/21

1069Pintar la façana amb maquina elevadora del mateix color 48482008/  /  2008/07/22

1069Ampliació de terrassa 49492008/  /  2008/07/15

1069Posar pals amb filat per separar les finques 50502008/  /  2008/07/30

1069Canviar la canal 51512008/  /  2008/08/19

1069Reparació de la impermeabilització de la terrassa de coberta i del paviment del 
menjador de planta baixa

52522008/  /  2008/08/27

1069Legalització d'habitatge 53532008/  /  2008/  /  

1069Col·locació de reductors de velocitat 54542008/  /  2008/09/22

1069Treure teules, posar aillament a la teulada i col·locar teules. Canviar graons 
escala exterior

55552008/  /  2008/09/23

1069Llicència de segregació 56562008/  /  2008/10/20

1069Construcció d'un mur de rocalla 57572008/  /  2008/10/20

1069Reparar canalera i teulada 58582008/  /  2008/10/22

1069Reforma de la coberta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres 59592008/  /  2008/10/28

1070Llicència d'obres particulars 60602008/  /  2008/10/28

1070Arrebossar façana 61612008/  /  2008/11/18

1070Arreglar cobert del darrere la casa 62622008/  /  2008/11/21

1070Ampliació posterior d'una nau ja existent 63632008/  /  2008/09/01

1100Fer bany nou 112009/  /  2009/01/13

1100Posar pedra al mur de fora la casa 222009/  /  2009/01/27

1100Vallar camps de pastura amb pals i cinta electrificada amb pastor elèctric 332009/  /  2009/01/23

1100Construcció de 3 habitatges unifamiliars entre mitgeres, dos sense distribuïr 442009/  /  2009/01/26

1101Restauració de la font dels pecats 552009/  /  2009/12/03

1101Pròrroga llicència d'obres 105/2005 662009/  /  2009/02/17

1101Fer entrada nova d'aigua fent rasa per la vorera 772009/  /  2009/02/19

1101Posar 30 m2 de gres a l'entrada de la casa 882009/  /  2009/02/27

1102Construcció habitatge unifamiliar aïllat 992009/  /  2009/03/03

1101Instal·lació grua 10102009/  /  2009/03/09

1101Arreglar la tanca de la finca 11112009/  /  2009/03/10

1101Habitatge unifamiliar entre mitgeres 12122009/  /  2009/03/16
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1101Condicionar garatge, fer tanques exteriors i condicionar terreny que envolta la 
casa

13132009/  /  2009/03/13

1101Canviar pedra del balcó per una de nova 14142009/  /  2009/03/18

1101Col·locació paviments, enguixat sostres, instal·lació elèctrica, caldera, banys i 
cuines, fusteria inetrior i mobiliari cuina, pintar, baranes escala interior

15152009/  /  2009/03/24

1102Fer paviment a un cobert de 40 m2 amb 6 cm 16162009/  /  2009/04/03

1102Treure cuina i col·locar moduls armaris i pica d'acer inoxidable 17172009/  /  2009/04/06

1103Manteniment de la façana 18182009/  /  2009/04/02

1103Construcció segons projecte i vallat de la finca 19192009/  /  2009/04/07

1103Reforma de porxo existent en habitatge unifamiliar entre mitgeres 20202009/  /  2009/04/07

1103Aterrar l'estable de les vaques 21212009/  /  2009/04/08

1103Posar un remat de planxa en una teulada d'un cobert 22222009/  /  2009/04/16

1103Reformar bany 23232009/  /  2009/04/27

1103Posar les canals a la teulada 24242009/  /  2009/05/04

1103Reformes i acabats interiors 25252009/  /  2009/05/05

1103Rehabilitació de la cuina 26262009/  /  2009/05/05

1103Arrebossat parets, parquet, tancaments exteriors, sostre registrable, bany, 
pintura, llum i aigua

27272009/  /  2009/05/08

1103Substitució d'una coberta existent 28282009/  /  2009/05/19

1103Separació tanca jardí 29292009/  /  2009/05/20

1103Col·locació plaques solars tèrmiques 30302009/  /  2009/05/27

1103Llicència de segregació 31312009/  /  2009/06/02

1104Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat 32322009/  /  2009/06/02

1104Recobriment del paviment del garatge amb gres porcelànic. Adequació de 
l'espai de sota l'escala com a bany amb wc i pica.

33332009/  /  2009/06/03

1104Reparar teulada 34342009/  /  2009/06/09

1104Pintar façana 35352009/  /  2009/06/09

1104Millora finca, consistent en el terraplenat d'antiga explotació pedrera i unificar 
amb els camps col·lindants

36362009/  /  2009/06/10

1104Instal·lació de cable de fibra òptica a c. Font, rec d'acumulada i sajolida. 
Substitució de dos pals de fusta al c. De la font

37372009/  /  2009/06/11

1104Col·locació d'una finestra per poder ascendir a la teulada 38382009/  /  2009/06/18

1104Adaptació del bany per a persona gran 39392009/  /  2009/06/23

1104Millora del camí de vic a folgueroles 40402009/  /  2009/06/26
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1104Construcció d'un dipòsit de purins de 150 m3 41412009/  /  2009/03/31

1104Repàs teulada de la casa 42422009/  /  2009/06/30

1104Rehabilitació d'un bany 43432009/  /  2009/07/06

1104Canvi terra de les terrasses de davant 44442009/  /  2009/07/06

1104Ampliació habitatge unifamiliar 45452009/  /  2009/07/08

1105Canviar la barana i fer graons de l'escala 46462009/  /  2009/07/13

1105Construcció d'un local en planta baixa (en pati interior d'illa) per destinar-lo a 
garatge-magatzem

47472009/  /  2009/07/16

1105Col·locació de canals pluvials 48482009/  /  2009/07/16

1105Reparació terra garatge 49492009/  /  2009/07/17

1105Realització de cates a la vorera 50502009/  /  2009/07/17

1105Ampliació planta garatge 51512009/  /  2009/07/20

1105Substitució del terra de la terrassa 52522009/07/31 2009/09/01

1105Obertura i reposició de 267m de rasa i estesa de nova línia subterrània a 25 kw 
i deixar fora de servei 261 m. de línia subterrània a 25 kv existent

53532009/08/12 2009/09/14

1105Pintar façana de davant 54542009/  /  2009/08/24

1105Instal·lació de grua 55552009/07/22 2009/09/09

1105Repassar teulada i canals, canviar banyera per plat de dutxa 56562009/09/01 2009/09/15

1105Canviar el terra de les terrasses del darrera 57572009/09/03 2009/09/17

1105Arrebossar garatge i posar rajola al terra 50 m2 58582009/09/07 2009/09/15

1105Arrebossar la façana lateral de la vivenda 59592009/  /  2009/09/15

1105Adaptació d'un ascensor en habitatge existent i coberta d'escala exterior 60602009/  /  2009/09/15

1105Impermeabilització de terrassa i adequació d'instal·lació elèctrica en edifici 
existent

61612009/  /  2009/09/15

1106Fer un paviment i posar terra de gres, canviar teules i posar aïllant 62622009/09/22 2009/10/02

1106Posar plaques al sostre d'una habitació i arrebossar les parets 63632009/  /  2009/09/23

1106Reforma i ampliació d'un habitatge entre mitgeres 64642009/  /  2009/09/29

1106Pintar façana 65652009/  /  2009/09/30

1106Pintar façana 66662009/  /  2009/09/30

1106Pintar façana 67672009/  /  2009/09/30

1106Execució d'escomesa elèctrica per la instal·lació d'un cinemòmetre (radar) en el 
pk 184+587

68682009/  /  2009/  /  

1106Construcció de box per a 4 cavalls 69692009/  /  2009/09/15
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1106Canviar rajoles de la cuina 70702009/  /  2009/10/07

1106Col.locació de tapetes en bastiments i muntatge de portes i barana altell 71712009/  /  2009/10/09

1106Arreglar l'entrada de les clavegueres 72722009/  /  2009/10/16

1106Canviar les rajoles del jardí 73732009/  /  2009/10/16

1106Arreglar la teulada 74742009/  /  2009/10/29

1106Connectar clavegueres del C. de la Font, 27 al C. Timó 75752009/  /  2009/10/29

1106Fer una paret de separació entre les dues cases d'alçada 40 cm. 
Aproximadament

76762009/  /  2009/11/06

1106Recuperació i millora de terres de conrreu 77772009/  /  2009/11/05

1106Vallar un camp i fer un cobert per a dos cavalls 78782009/  /  2009/10/26

1106Escatar parets per col·locació mamposteria de pedra i posar barana al jardí 79792009/  /  2009/11/10

1106Soterrament de tub drenatge d'aigües pluvials de l'edifici al desaigua general 80802009/  /  2009/11/10

1106Cobert per dormir les vedelles que netejaran el bosc 81812009/  /  2009/  /  

1106Ordenació parcel·la 82822009/  /  2009/11/16

1106Pròrroga permís d'obres núm. 11/2009 83832009/  /  2009/12/15

1106Pròrroga permís d'obres núm. 34/2008 84842009/  /  2009/12/11

1106Reformar cuina 85852009/  /  2009/12/15

1106Fer paviment d'uns 30 m2 a l'inici del camp 86862009/  /  2009/  /  

1180Pròrroga permís d'obres núm. 30/2009 112010/  /  2010/  /  

1180Canvi barana exterior 222010/  /  2010/01/19

1180Canviar marbre i terra de la cuina 332010/  /  2010/01/19

1180Repas rebocats de façanes i pintura 442010/  /  2010/01/20

1180Construcció de murs de formigó per aguantar terres del jardí dins la mateixa 
parcel.la

552010/  /  2010/01/20

1180Reparar la canalització de l'Av. Atlàntida amb C. Dr. Madrenas ja que està 
obstruïda 13 m.

662010/  /  2010/01/21

1180Canviar 66 m2 de teules 772010/  /  2010/01/10

1180Rehabilitació de cuina i bany 882010/  /  2010/02/02

1180Arrebossar façana garatge primer pis arpoximadament 12 m2 992010/  /  2010/02/04

1180Millora de l'estructura de la font, acondicionament de l'accés a l'esplanada i 
integració de la sortida del tub de pluvials

10102010/  /  2010/02/04

1180Canviar terra actual per un de nou i enrajolar parets 11112010/  /  2010/02/09

1180Col.locació de 31,5 m2 de gres al garatge 12122010/  /  2010/02/09
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1180Arrencar i aterrar la cuina existent i fer-la nova 13132010/  /  2010/02/23

1180Pròrroga permís d'obres núm. 11/2006 14142010/  /  2010/02/24

1181Edifici plurifamiliar entre mitgeres 15152010/  /  2010/  /  

1180Obrir 2 m2 de vorera per destapas desaigua general 16162010/  /  2010/03/04

1180Adequació d'un espai de 18'80 m2 per menjador posant gres al terra i enguixat 
de parets i sostre

17172010/  /  2010/03/04

1180Repàs i millora d'una petita part de la façana 18182010/  /  2010/03/09

1180Canviar finestra de fusta de l'obrador per finestra de PVC 19192010/  /  2010/03/09

1180Vivenda unifamiliar aïllada 20202010/  /  2010/03/15

1182Construcció d'un dipòsit de purins 21212010/  /  2010/03/15

1182Llicència de segregació 22222010/  /  2010/03/18

1182Repassar arrebossat de la barbacana i les teules del damunt 23232010/  /  2010/03/19

1182Col.locar un aparell elevador per discapacitats en un habitatge 24242010/  /  2010/03/22

1182Redistribució d'una part de la planta baixa per habitatge 25252010/  /  2010/03/22

1182Desmuntar la teula feta malbé, retirar la runa amb saques i tornar a muntar i fer 
acabaments

26262010/  /  2010/  /  

1182Repassar teules amb perill 27272010/  /  2010/03/23

1182Construcció d'una piscina 28282010/  /  2010/03/23

1183Fer mur per separar finques entre veïns 29292010/  /  2010/03/23

1183Posar 20 m2 de gres a una terrassa 30302010/  /  2010/03/29

1183Reforma d'unes teulades existents 31312010/  /  2010/03/30

1183Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 32322010/  /  2010/04/01

1183Canviar banyera per dutxa 33332010/  /  2010/04/09

1183Pavimentar terra de la part de la piscina 35 m. aprox. 34342010/  /  2010/04/13

1183Reparar aiguafons teulada (7m.) i arreglar frontal terrat 35352010/  /  2010/04/14

1183Canviar tuberia de plom del bany i enrajolar-lo de nou 36362010/  /  2010/04/14

1183Canviar rajoles del lavabo 37372010/  /  2010/04/19

1183Pintar la barbacana de fusta 38382010/  /  2010/04/19

1183Instal.lació de 4 suports de formigó, 4 suports de fusta i estesa de 618 m. de 
cable aeri

39392010/  /  2010/  /  

1183Construcció d'una barbacoa de 5x4 m. coberta 40402010/  /  2010/04/10

1183Fer paviment exterior i vorera amb paviment estampat a toquins 41412010/  /  2010/  /  

1184Substitució de part del sostre i de la coberta 42422010/  /  2010/04/23
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1184Pintar façana color "pedra de vic" (marró clar) 43432010/  /  2010/05/26

1184Remodelació cuina i bany 44442010/  /  2010/05/27

1184Construcció bany, sanejament de la casa, instal.lació elèctrica i aigua 45452010/  /  2010/  /  

1184Tirar una part d'un envà a terra i aferrar bastiment 46462010/  /  2010/05/31

1184Millora del camí de Vic a Folgueroles 47472010/05/06 2010/05/06

1184Millora del camí de Sant Llorenç del Munt al Gorg de Llitons 48482010/  /  2010/06/03

1184Millora del camí del Casol de Puig Castellet 49492010/  /  2010/06/04

1184Reforma del bany i canviar banyera i sanitaris 50502010/  /  2010/06/07

1184Pavimentat en jardí 51512010/  /  2010/06/08

1185Enderroc d'un cobert i construcció d'una casa unifamiliar 52522010/  /  2010/06/08

1185Llicència de segregació 53532010/  /  2010/06/11

1185Reparació de dues teulades (altell i porxo cara nord) 54542010/  /  2010/06/15

1185Substitució graons escala interior 55552010/  /  2010/06/15

1185Fer un forat a la rampa del garatge per posar-hi una biga "grei" per col.locar 
una porta

56562010/  /  2010/06/15

1185Rebaixar el gual d'entrada al garatge 57572010/  /  2010/06/16

1186Circuit per a vehicles teledirigits 58582010/  /  2010/06/17

1186Fer tanca jardí paret i bruc 0,80 cm. 1 m. bruc 59592010/  /  2010/  /  

1186Ampliació de la barana del jardí amb bruc de forma vertical 60602010/  /  2010/  /  

1186Construcció de 0,3 m. de canalització amb 2 cond. De PVC 61612010/  /  2010/  /  

1186Aterrar envà, canviar banyera per dutxa i treure les rajoles 62622010/  /  2010/07/05

1186Col.locació de pedra a una paret de l'entrada de casa 63632010/  /  2010/07/06

1186Canviar rajoles del bany 64642010/  /  2010/07/12

1186Millores a la façana 65652010/  /  2010/07/27

1186Reparació teulada 66662010/  /  2010/07/28

1186Posar la bola caiguda de l'església 67672010/  /  2010/07/28

1186Canviar les canals 68682010/  /  2010/08/10

1186Reparació degoters teulada 69692010/  /  2010/08/25

1186Rejuntar 10 m2 de pedra al terra del pati 70702010/  /  2010/08/27

1186Posar gres al terra del garatge 71712010/  /  2010/08/31

1186Enderroc de la vivenda i construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres 72722010/  /  2010/09/07

1187Substitució del tancament per posar-lo en el lloc de la barana exterior 73732010/  /  2010/09/08
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1187Divisió propietat horitzontal 74742010/  /  2010/09/14

1187Construcció d'edifici plurifamiliar de 9 vivendes 75752010/  /  2010/09/14

1187Pintar la façana 76762010/  /  2010/09/07

1187Adequació d'imatge corporativa 77772010/  /  2010/09/03

1187Canvi de mobiliari de la cuina, marbres superiors i frontals 78782010/  /  2010/09/21

1188Edifici plurifamiliar aïllat 79792010/  /  2010/09/24

1188Canviar 60 m2 de gres 80802010/  /  2010/  /  

1188Ampliació per a garatge en habitatge unifamiliar 81812010/  /  2010/09/28

1188Posar aïllament sota el porxo i canviar rajola del bany 82822010/  /  2010/10/06

1188Divisió horitzontal 83832010/  /  2010/10/13

1189Construcció de mur de contenció 84842010/10/13 2010/10/13

1189Cobrir 16,99 m2 de terrassa seguint la mateixa linia de la teulada actual 85852010/  /  2010/10/14

1189Programa de restauració de les fonts i basses a l'Espai Natural de les Guileries-
Savassona-Sender del torrent del Lledoner

86862010/  /  2010/09/15

1189Canviar el terra d'un terrat i fer un bany als baixos 87872010/  /  2010/11/03

1189Canviar el terra de la terrassa, 3,5 m2 aproximadament 88882010/  /  2010/  /  

1189Rehabilitació interior per fer peixateria i connexió clavegueram 89892010/  /  2010/11/29

1189Segregació i agregació 90902010/  /  2010/11/29

1189EXP. ANUL.LAT 91912010/  /  2010/11/17

1189Cobrir una terrassa interior d'un segon pis, amb material de PVC 92922010/  /  2010/  /  

1189Enterrar a l'hort, un dipòsit de formigó per aprofitament de les aigües pluvials 93932010/  /  2010/12/15

1190Construcció d'un edifici plurifamiliar amb tres habitatges 94942010/  /  2010/12/16

1189Reforma i renovació bany 95952010/  /  2010/12/16

1191Fer envà divisori i ampliar porta envà cuina 112011/  /  2011/01/10

1191Obertura de rasa per ampliació de la xarxa de gas 222011/  /  2011/01/18

1191Legalització obres d'aterrassament i tancament perimetral del solar 332011/  /  2011/01/04

1191Reparació teulada i col.locació aïllant 442011/  /  2011/01/24

1191Rejuntar la façana de pedra, construcció d'una cuina complerta i reforma del 
bany

552011/  /  2011/01/25

1191Instal.lació grua 662011/  /  2011/01/25

1191Impermeabilització de terrassa i reforç sostre 772011/  /  2011/01/27

1191Ampliació i rehabilitació interior habitatge 882011/  /  2011/01/31

1191Arreglar barbacana i fixar les teules 992011/  /  2011/02/03
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1191Fer repassos a la teulada 10102011/  /  2011/02/03

1192Construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada 11112011/  /  2011/01/01

1192Canviar banyera del cuarto de bany 12122011/  /  2011/02/07

1192Treure terra aixecat i anivellar-ho 13132011/  /  2011/02/15

1192Canviar plat de dutxa i rajoles del bany 14142011/  /  2011/02/16

1192Llicència de segregació 15152011/  /  2011/02/18

1193Cobrir part d'una terrassa existent 16162011/  /  2011/03/01

1193Fer uns 600 m2 de pre paviment 17172011/  /  2011/03/07

1193Col.locació d'una piscina 18182011/  /  2011/03/11

1193Buscar un possible dasaigua a la vorera i entrar-lo dins les parcel.les 19192011/  /  2011/03/14

1193Repassar la teulada 20202011/  /  2011/03/14

1193Llicència de segregació 21212011/  /  2011/03/22

1193Reconstrucció de cobert existent 22222011/  /  2011/03/24

1193Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 23232011/  /  2011/03/25

1194Repas teulada i teules barbacana 24242011/  /  2011/03/28

1194Reparació de l'arrebossat de la tanca 25252011/  /  2011/04/04

1194Canviar rajola i mobles de la cuina 26262011/  /  2011/04/28

1194Reparar aiguafons de la teulada 27272011/  /  2011/04/28

1194Obres per a la instal.lació d'una activitat de horseball i pupil.latge de cavalls de 
competició

28282011/  /  2011/04/29

1194Pròrroga llicència d'obres exp. 20/2007 29292011/  /  2011/04/29

1194Instal.lació de casetes prefabricades de fusta i d'una tanca perimetral per 
allotjar bestiar avícola

30302011/  /  2011/  /  

1194Instal.lació de plaques solars tèrmiques per escalfar aigua sanitària 31312011/  /  2011/05/16

1194Canvi rajoles bany petit 32322011/  /  2011/05/16

1194Reconstrucció de cobert existent 33332011/  /  2011/05/17

1194Arreglar el cantó de la vorera per facilitar entrada vehicles 34342011/  /  2011/05/17

1194Obertura de rasa per ampliació de xarxa de distribució de gas canalitzat 35352011/  /  2011/05/26

1194Obertura porta per sortir al pati i fer forat per posar xemeneia per barbacoa 36362011/  /  2011/05/31

1194Construcció de cobert 37372011/  /  2011/  /  

1194Canviar dues finestres de fusta del garatge 38382011/  /  2011/06/11

1194Divisió en propietat horitzontal 39392011/  /  2011/06/01

1194Actuacions de conservació i valorització 40402011/  /  2011/  /  
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1195Anivellar camp de cultiu i netejar marges, fent vorals per les aigües pluvials 41412011/  /  2011/06/14

1195Instal.lació de grua 42422011/  /  2011/  /  

1195Canvi de canals i repàs de teulada, enrajolament de gres de la terrassa del 
jardí 20 m2

43432011/  /  2011/06/28

1195Construcció de 24 boxes unitaris i un paller 44442011/  /  2011/  /  

1195Reforma cuina i canvi de tancaments 45452011/  /  2011/07/04

1195Acabament de la col.locació de pedra del mur del jardí 46462011/  /  2011/07/07

1195Pròrroga permís d'obres núm. 80/2010 47472011/  /  2011/  /  

1195Canviar 12,60 m2 de gres de la terrassa 48482011/  /  2011/  /  

1195Llicència de segregació 49492011/  /  2011/06/30

1195Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 50502011/  /  2011/07/12

1195Modificar 7 ml. De bordillo i paviment de la vorera per aplanarla i millorar l'accés 51512011/  /  2011/07/12

1195Instal.lació de caseta de fusta de caire provisional desmuntable (mida 2x2) 52522011/  /  2011/  /  

1196Construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres 53532011/  /  2011/07/25

1196Pròrroga llicència d'obres núm. 65/2007 54542011/  /  2011/07/26

1196Construcció habitatge unifamiliar aïllat 55552011/  /  2011/07/27

1196Canvair teules part interior i aïllament teulada. Robossar façana interior 56562011/  /  2011/07/29

1197Divisió horitzontal 57572011/  /  2011/08/02

1197Arreglar teules 58582011/  /  2011/08/02

1197Llicència de segregació 59592011/  /  2011/08/04

1197Obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de baixa tensió a 400 V 60602011/  /  2011/  /  

1197Reformar bany 61612011/  /  2011/08/30

1197Canviar el gres de la casa 126 m2 62622011/  /  2011/09/05

1197Impermeabilitzar zones en mal estat de la terrassa 63632011/  /  2011/09/06

1197instal.lació de grua torre 64642011/  /  2011/09/09

1197Ampliació teulada 65652011/  /  2011/09/13

1198Col.locació d'uns gabions al Torrent del Lledoner 66662011/  /  2011/09/22

1198Arranjament del tram final del camí d'accés a Can Barretina 67672011/  /  2011/09/27

1198Divisió hortizontal - Creació de tres entitats 68682011/  /  2011/  /  

1198Instal.lació activitat de horseball i pupil.latge de cavalls 69692011/  /  2011/  /  

1198Modificació bany 70702011/  /  2011/10/14

1198Renovació del bany i canviar gres de la terrassa 71712011/  /  2011/10/18
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1198Canviar cuina i paviment porxo 72722011/  /  2011/10/18

1198Reparació de 8 m2 d'enllosat 73732011/  /  2011/10/  

1198Reforma de façanes en habitatge unifamiliar entre mitgeres 74742011/  /  2011/11/07

1198Acabar d'arrebossar façanes i posar baranes escala principal i terrasses 75752011/  /  2011/11/07

1198Pròrroga llicència d'obres núm. 89/2010 76762011/  /  2011/11/10

1198Rehabilitació i restauració del porxo posterior per problemes d'humitats. Inclou 
canvi de paviment i tancaments d'alumini

77772011/  /  2011/11/18

1198Repassos d'enguixats, treballs de manteniment, i pintat de paraments interiors 78782011/  /  2011/11/23

1198Canviar teules i canal 79792011/  /  2011/11/30

1199Construcció edifici plurifamiliar destinat a habitatges, locals comercials i garatge 80802011/  /  2011/12/13

1198Pintar la façana de la casa 81812011/  /  2011/12/15

1198Construcció piscina 82822011/  /  2011/  /  

1198Construcció d'un cobert amb finalitats ramaderes 83832011/  /  2011/12/29

1260Reparació de mur d'entrada a casa 112012/  /  2012/01/02

1260Envà pluvial amb plaques d'hacer galvanitzat i prelacat 222012/  /  2012/01/12

1260Restauració de la façana i canviar teules 332012/  /  2012/01/13

1260Obres necessàries per al desenvolupament de l'activitat de club esportiu i 
pupil.latge de cavalls (serveis sanitaris, caminador, pistes d'entrenament i 
bassa d'emmagatzematge d'aigua)

442012/  /  2012/01/20

1260Reparació terrassa (12 m2) 552012/  /  2012/01/26

1260Col.locació de gres al despatx 662012/  /  2012/02/09

1260Construcció d'un porxo 772012/  /  2012/02/23

1260Treure banyera i acondicionar per plat de dutxa 882012/  /  2012/03/02

1260Arreglar teulada 992012/  /  2012/03/02

1260Pròrroga llicència urbanística núm. 17/2008 10102012/  /  2012/03/07

1260Refer rebossat de parets de tancament 11112012/  /  2012/03/08

1260Reformes a la cuina 12122012/  /  2012/03/14

1260Fer instal.lació elèctrica nova, canviar mobles cuina i finestra nova 13132012/  /  2012/03/19

1260Rehabilitació i adaptació d'una sortida a l'hort 14142012/  /  2012/03/27

1260Construcció cobert per herba 30 m2 15152012/  /  2012/04/04

1260Adequació habitació i bany per persona necessitada de mobilitat 16162012/  /  2012/04/13

1260Pintura i remodelació mobles de la cuina i del bany 17172012/  /  2012/04/16

1260Reparació i renovació paviment terrassa exterior que dóna al carrer Major 18182012/  /  2012/04/24
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1261Reparació de 3 m2 d'arrebossat de la façana de davant 19192012/  /  2012/05/04

1261Substitució de la coberta 20202012/  /  2012/05/04

1261Localització tub de telèfon a la vorera 21212012/  /  2012/05/09

1261Repassar teulada 22222012/  /  2012/05/09

12611a fase de les obres corresponent al moviment de terres i construcció de 
l'estructura d'un habitatge unifamiliar en testera

23232012/  /  2012/  /  

1262Recol.locació d'algunes peces de gres que s'han desenganxat al pati de la finca 24242012/  /  2012/05/11

1262Canviar 20 ml. De desguas al pati 25252012/  /  2012/  /  

1262Construcció d'un cobert agrícola 26262012/  /  2012/05/23

1262Canviar gres terrassa 20 m2 aprox. 27272012/  /  2012/05/23

1262Fer mur d'obra que separa amb la parcel.la del veí a l'alçada de la casa i a una 
distància de mes de 12 m.

28282012/  /  2012/06/15

1262Reparació coberta 29292012/  /  2012/06/18

1262Canviar gres i modificació rajoles cuina 30302012/  /  2012/06/20

1262Substitució de la coberta 31312012/  /  2012/06/25

1262Fer instal.lació de planta baixa, fer regates i empotrar el corrugat per la seva 
corresponent instal.lació

32322012/  /  2012/06/29

1262Canviar la banyera per plat de dutxa, la rajola de la cuina i el terra 33332012/  /  2012/07/10

1262Obertura, reposició i tancament de rasa per l'estesa de línia subterrània de 
Baixa Tensió a 400 V

34342012/  /  2012/07/11

1262Substitució de la coberta 35352012/  /  2012/07/12

1263Explanació del jardí de la casa (anivellament) 36362012/  /  2012/07/18

1263Reparació de desperfectes, posar gres entrada i pintar 37372012/  /  2012/07/26

1263Legalització de línies de mitja tensió a 20 kv i 40 kv per derivació de la 
subestació ER 1038 Vic als suports T-140R i T-143 de la línia existent Taradell-
Sant Pere de Torelló

38382012/  /  2012/07/27

1263Pintar la façana 39392012/  /  2012/07/31

1263Projecte d'obres per a l'adequació al benestar animal de les instal.lacions 
porcines

40402012/  /  2012/08/08

1263Repas teulada de cobert existent 41412012/  /  2012/09/18

1263Ampliació del garatge de P.B. 42422012/  /  2012/09/25

1263Posar una barana i refer graons amb ceràmica a l'escala d'entrada de l'edifici 43432012/  /  2012/09/27

1263Canviar terra de la terrassa 44442012/  /  2012/10/05

1264Ampliació de la cuina i refer l'escala d'entrada 45452012/  /  2012/10/08
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1264Realitzar varies cates en diferents emplaçaments del municipi per reparar 
petites fuites de gas

46462012/  /  2012/10/16

1264Canviar porta metàl.lica de la façana per una finestra 47472012/  /  2012/10/26

1264Construcció de dipòsit d'aigües pluvials enterrat 48482012/  /  2012/11/05

1264Canviar una porta, tapar-ne una i obrir-ne una d'igual 49492012/  /  2012/11/05

1264Doblar paret menjador amb pladur 50502012/  /  2012/11/06

1264Reforma, rehabilitació nau porcina afectada per aluminosis 51512012/  /  2012/11/07

1264Arreglar la cuina 52522012/  /  2012/11/12

1264Construcció d'una bassa per l'emmagatzematge de purins i un femer 53532012/  /  2012/11/13

1264Canvi de bigues d'un teulat. Fer valla exterior. 54542012/  /  2012/11/14

1264Arranjament del Camí del Gorg de Llitons 55552012/  /  2012/11/15

1264Reparació de la valla i pintat 56562012/  /  2012/12/04

1264Arranjament del camí del Casol de Puigcastellet 57572012/  /  2012/12/10

1265Reconstrucció del volum original de la masia Can Barretina per recuperar-ne el 
seu ús

58582012/  /  2012/12/14

1265Construcció d'una caseta de fusta per a la 1a fase d'una explotació de gallines 
ponedores

59592012/  /  2012/12/18

1265Pròrroga llicència d'obres expedient 3/2012 60602012/  /  2012/12/18

1265Canviar canal per efectes del temporal de vent 61612012/  /  2012/12/20

1265Renovació paviments i canvi de aslats 62622012/  /  2012/  /  

1265Habitatge unifamiliar aïllat 63632012/  /  2012/12/21

1308Canvi tub de l'aigua 112013/  /  2013/01/03

1308Fer paviments, arrebossar parets i canviar 4 finestres 222013/  /  2013/01/15

1308Fer cuina i bany nou 332013/  /  2013/01/18

1308Col.locació de llums en el mur pel cantó del pati 442013/  /  2013/02/05

1308Pròrroga llicència d'obres 15/2009 552013/  /  2013/02/05

1308Posar plat de dutxa i obrir cuina a menjador 662013/  /  2013/02/15

1308Explanació de terreny per recuperar l'activitat agrícola en un terreny forestal 
temporal ocupat per una plantació de pollancres realitzada sobre un antic 
conrreu

772013/  /  2013/02/26

1308Rehabilitació cuina 882013/  /  2013/03/01

1308Fer una rasa a la vorera per escomesa de gas 992013/  /  2013/  /  

1308Projecte de legalització interior d'un habitatge a la planta baixa 10102013/  /  2013/03/07

1308Pròrroga de les llicències d'obres núm. 3/2012 i 60/2012 11112013/  /  2013/  /  
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1308Pavimentació del sòl d'un cobert agrícola i tancament parcial del mateix (no es 
toca estructura)

12122013/  /  2013/03/25

1308Repàs teulada vivenda i neteja del solar 13132013/  /  2013/04/02

1308Construcció lavabo al garatge 14142013/  /  2013/  /  

1308Segregar una porció de terreny de cultiu de la finca matriu Puigsec Nou 15152013/  /  2013/  /  

1308Reposició de teules caigudes 16162013/  /  2013/04/08

1308Canvi de rajoles i mobles a la cuina i al bany 17172013/  /  2013/04/09

1308Llicència de segregació 18182013/  /  2013/  /  

1308Canviar les teules de la teulada 19192013/  /  2013/04/23

1308Pintar mural 20202013/  /  2013/04/16

1308Llicència de segregació 21212013/  /  2013/04/30

1308Pròrroga llicència d'obres expedient 20/2007 22222013/  /  2013/04/30

1308Reomplert de marge, cantó dret de l'entrada de la casa de Puigseslloses 23232013/  /  2013/05/07

1308Impermeabilització i col·locació gresite a les pareds de l'antiga piscina 24242013/  /  2013/05/07

1309Posar gres al garatge i fer lavabo 25252013/  /  2013/05/22

1309Posar plat de dutxa i canviar la rajola del bany 26262013/  /  2013/05/23

1309Construcció al pati de la casa d'un local per a la instal·lació d'una caldera de 
biomassa per a la calefacció

27272013/  /  2013/  /  

1309Manteniment consistent en repàs amb motoanivelladora i fer cunetes al camí 
que va des de la N-141d (km. 8) fins a l'inici del camí del Gorg de Llitons

28282013/  /  2013/06/05

1309Condicionament zona de bar a la sala de ball 29292013/  /  2013/06/14

1309Posar paviment al jardí de casa 30302013/  /  2013/06/18

1309Construcció garatge per dos cotxes 31312013/  /  2013/06/21

1309Col.locació de dues reixes a dues finestres 32322013/  /  2013/07/05

1309Ampliació de l'edificació existent 33332013/  /  2013/07/09

1309Pre-instal.lació de llum i aigua, revestiments de parets interiors, paviments i 
adecuació de banys i instal·lació per l'activitat pizzeria

34342013/  /  2013/07/12

1309Pròrroga llicència urbanística núm. 49/2012 35352013/  /  2013/  /  

1309Millora, reforma interior local 36362013/  /  2013/07/29

1309Arrebossar i pavimentar terra del garatge 37372013/  /  2013/08/12

1309Canviar tancaments finestres i fer un vestidor 38382013/  /  2013/08/13

1309Pintar la façana de la casa 39392013/  /  2013/08/13

1309Mur caigut per l'aigua i reparat amb formigó 40402013/  /  2013/10/14
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1309Instal·lació d'un toldo 41412013/  /  2013/08/30

1309Reparació teulada 42422013/  /  2013/09/18

1309Realitzar cates per tasques de manteniment de la xarxa de gas 43432013/  /  2013/07/29

1309Pintar façana 44442013/  /  2013/10/18

1309Pintar façana 45452013/  /  2013/10/18

1309Canviar gres de la cuina 46462013/  /  2013/10/22

1309Pintar la façana de la casa 47472013/  /  2013/10/23

1309Construcció de caseta d'obra per ubicar-hi un conjunt de mesura TMF-1 en 
entrada de la finca

48482013/  /  2013/10/28

1309Canviar la banyera per plat de dutxa 49492013/  /  2013/10/29

1309Reparació de teulada i bany 50502013/  /  2013/  /  

1309Instal·lació solar tèrmica a la coberta de l'habitatge per donar suport energètic a 
la calefaccií i l'aigua calenta

51512013/  /  2013/11/05

1309Reforma del garatge i escala d'accés a la vivenda 52522013/  /  2013/11/08

1309Substitució banyera per plat de dutxa 53532013/  /  2013/11/12

1309canvi porta garatge i arrebossat 54542013/  /  2013/11/18

1309Arreglar la part de dalt de la casa a causa d'un incendi 55552013/  /  2013/11/19

1309Pintar uns trossos de paret de la façana del karnak 56562013/  /  2013/11/22

1309reforma cuina i lavabo 57572013/  /  2013/12/02

1309Col.locació panell sandwich per partició nau 58582013/  /  2013/12/13

1309Vallat de tancament de la parcel.la 59592013/  /  2013/12/18

1309Manteniment i reforç de la tanca exterior existent 60602013/  /  2013/12/18

1360Obres de restauració segons valoració tècnica 112014/  /  2014/  /  

1360Tancament de porxo i paviment 222014/  /  2014/01/14

1360Canviar dos balcons 332014/  /  2014/01/17

1360Obres pel desenvolupament d'una activitat de club esportiu de horseball i 
pupil·latge de cavalls

442014/  /  2014/01/31

1360Pròrroga de la llicència d'obres núm. 15/2010 552014/  /  2014/02/07

1360Pavimentació i tancament pati exterior part darrera de 13,50 llarg per 5,10 
ample total 68,85 m2

662014/  /  2014/  /  

1360Reparar paret de bloc aterrada, tornar-la a construir aprox. 10 m2 de tanca de 
bloc que tanca el carrer de la nau

772014/  /  2014/02/19

1360Tallar dos pollancres que estan a punt de caure 882014/  /  2014/02/18

1360Piscina descoberta per a ús privat 992014/  /  2014/  /  
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1360Engrandir la cuina i el bany 10102014/  /  2014/03/11

1360Rehabilitació de balcó frontal de l'immoble 11112014/  /  2014/03/18

1360Muntar toldo a la façana del karnak (5 metres d'amplada) 12122014/  /  2014/03/19

1360Aterrar envà divisori de cuina a menjador 13132014/  /  2014/03/21

1360Rehabilitació de masia 14142014/  /  2014/03/25

1361Cobert desmuntable de fusta parcialment tancat de 10x4 per emmagatzemar 
bales de palla i eines del camp

15152014/  /  2014/03/27

1361Consolidació d'un sostre i d'una coberta i reforma interior d'un habitatge 
unifamiliar

16162014/  /  2014/03/27

1361Restauració de la façana de l'immoble i reparació i consolidació dels baixos. 
Instal·lació d'una bastida per realitzar la restauració

17172014/  /  2014/04/02

1361Refer escala exterior per ubicar instal·lacions piscina 18182014/  /  2014/04/30

1361Col·locació de llar de foc de ferro i revestir d'obra, aterrar envà sala i col·locar 
el terra nou, canviar claraboia d'escala

19192014/  /  2014/05/08

1361Canviar barret xemeneia 20202014/  /  2014/05/13

1361Reparació del camí de Puigsec 21212014/  /  2014/05/13

1361Reparació del camí ral de Folgueroles a Sant Julià de Vilatorta 22222014/  /  2014/05/13

1361Fer tanca amb pals de fusta i un filat "xarxa metàlica" 23232014/  /  2014/05/15

1361Substitució rètol i posar banderola 24242014/  /  2014/  /  

1361Obres interiors per acondicionar l'habitatge antic (cuina, bany, paviment) 25252014/  /  2014/06/04

1361Allargar paviment pati exterior de 1,5 a 3 metes 27272014/  /  2014/  /  

1361Col·locació terra (gres jardí) i reparació baranes balcons 28282014/  /  2014/07/07

1361Moviment de terra i obres de desmuntatge o explanació 29292014/  /  2014/05/15

1361Reparar façana 30302014/  /  2014/07/15

1361Construcció d'un mur d'escullera de defensa de la llera del Torrent del Raigat 31312014/  /  2014/07/18

1361Adaptació nau a porci engreix i bassa de purins 32322014/  /  2014/07/21

1361Construcció d'una pèrgola amb elements desmuntables 33332014/  /  2014/  /  

1361Construcció d'un terrat a la part posterior de l'edifici 34342014/  /  2014/07/28

1361Canviar terra per parquet i arreglar cuina 35352014/  /  2014/08/12

1361Treure banyera i fer bany nou, col·locació gres planta primera 36362014/  /  2014/08/20

1362Treure banyera i posar plat de dutxa 37372014/  /  2014/08/20

1362Reparació d'un desguàs per aigua 38382014/  /  2014/08/26

1362Refer paviment, arreglar desguassos i clavegueram i arreglar les finestres 39392014/  /  2014/09/02
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1362Arrebossat de paviment vertical exterior amb morter de cp. Amb acabat 
remolinat

40402014/  /  2014/09/22

1362Reforma de cuina i bany 43432014/  /  2014/09/29

1362Reparació del paviment de formigó del garatge 44442014/  /  2014/09/29

1362Arreglar degoters 45452014/  /  2014/10/10

1362Fer mur de contenció de terres 46462014/  /  2014/10/13

1362Treure llar de foc i repassar posteriors amb guix 47472014/  /  2014/10/23

1362Adequació de la granja per a la producció de garrins i normativa de benestar 
animal vigent

48482014/  /  2014/  /  

1362Reparació façana posterior, interior jardí, repassat esquerdes i pintat de la 
mateixa

49492014/  /  2014/11/03

1362Reforma de bany i acondicionar habitació 50502014/  /  2014/11/04

1362Pintar les 4 façanes 51512014/  /  2014/11/10

1362Arrencada paviment de formigó, per posterior col·locació paviment de gres. (8 
m2)

52522014/  /  2014/  /  

1362Col·locació d'una carpa de 20x28m. Annexa a la nau existent 53532014/  /  2014/11/14

1362Cata en vorera per la modificació de l'escomesa de gas 54542014/  /  2014/11/19

1362Repassar pintura façana 55552014/  /  2014/11/24

1362Ampliació habitatge 56562014/  /  2014/11/27

1362 Prorrogada a la llicència 29/2011 i 22/2013Sol·licitud pròrroga llicència urbanística 20/2007 57572014/  /  2014/  /  

Codi 101.06.07.01.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències d'obres particulars Llicències d'obres majors

954Expedients d'obres denegades i desisitides 1994/  /  1995/  /  
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Codi 101.06.07.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències de parcel.lació i 
segregació

953Plànols dels terrenys segregats al mas Casica 1974/  /  1974/  /  

742Expedient de llicència de parcel·lació dels solars situats entre el carrer 
Puigjaner, carrer 11 de setembre i carrer sense nom

1997/  /  1997/  /  

743Expedient de llicència de parcel·lació dels solars de la finca Serrabou a la finca 
rústica de la Granja Puigjaner

1997/  /  1998/  /  

742Expedient de llicència de parcel·lació dels solars del carrer Puigjaner 146, 147 i 
148

1999/  /  1999/  /  

742Expedient de llicència de parcel·lació dels solars del carrer Josep Maria de 
Casacuberta (parcel·les 119, 120 i 121)

1999/  /  1999/  /  

742Expedient de llicència de parcel·lació dels solars C6 i C7 (C/ Timó 2 i 4) del 
Polígon la Fàbrica de Folgueroles

2000/  /  2000/  /  

743Expedient de llicència de parcel·lació dels solars situats entre el Passeig del 
Torrent, Plaça de la Font del Glaç i carrer Esbart de Vic

2001/  /  2001/  /  

1361Llicència de segregació i reparcel·lació 26262014/  /  2014/  /  

1362Sol·licitud llicència de segregació i divisió horitzontal de finques 41412014/  /  2014/09/23

1362Divisió horitzontal de finca 42422014/  /  2014/09/23
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Codi 101.06.07.03.01
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Habitabilitat Llicències de primera ocupació 
d'edificis i instal·lacions

474Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112004/05/04 2004/05/18

455Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222004/05/17 2004/06/18

477Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332004/07/30 2004/10/26

479Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442004/09/30 2004/11/02

951Relació de Llicències de 1a ocupació 2004/  /  2005/  /  

479Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552004/12/22 2005/01/11

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 992004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 10102004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 11112004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 12122004/05/04 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 13132004/05/04 2005/05/10

346Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 14142004/05/10 2005/05/10

346Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 15152004/05/10 2005/05/10

346Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 16162004/05/10 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 17172004/06/17 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 18182004/06/17 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 19192004/06/17 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 20202004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 21212004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 22222004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 23232004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 24242004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 25252004/06/28 2005/05/10

502Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 26262004/06/28 2005/05/10

458Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 27272004/10/27 2005/05/24

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112005/01/31 2005/05/10
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470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222005/01/31 2005/05/10

470Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332005/01/31 2005/05/10

478Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442005/06/16 2005/06/28

464Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552005/06/30 2005/07/12

481Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662005/07/19 2005/11/08

330Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772005/07/20 2005/08/29

488Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882005/08/10 2005/11/15

490Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 992005/10/26 2005/11/15

490Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 10102005/10/26 2005/11/15

485Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 11112005/11/30 2005/12/20

485Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 12122005/12/02 2005/12/10

425Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 14142005/12/10 2005/12/21

475Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 14142005/12/10 2005/12/21

480Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 13132005/11/11 2006/01/17

486Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 15152005/12/19 2006/02/21

486Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 16162005/12/19 2006/02/21

483Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 17172005/12/30 2006/02/21

478Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112006/01/30 2006/02/21

478Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222006/03/20 2006/04/28

345Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332006/04/11 2006/05/16

493Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442006/04/11 2006/04/25

463Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552006/04/11 2006/05/02

485Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772006/04/27 2006/09/26

490Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882006/05/26 2006/06/06

490Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 992006/05/26 2006/06/06

491Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 10102006/07/03 2006/08/29

491Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 11112006/07/03 2006/08/29

484Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 12122006/07/07 2006/09/26

486Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 13132006/07/19 2006/09/05

884Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 14142006/10/24 2006/11/28

337Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662006/04/26 2008/06/20

886Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112007/02/22 2007/03/27
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886Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222007/02/22 2007/03/27

886Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332007/02/22 2007/03/27

886Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442007/02/22 2007/03/27

489Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552007/03/21 2007/05/08

887Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662007/03/30 2007/04/17

891Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772007/04/26 2007/05/22

492Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882007/06/01 2007/11/06

492Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 992007/06/01 2007/11/06

882Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 10102007/06/19 2007/06/26

882Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 11112007/06/19 2007/06/26

888Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 12122007/07/27 2007/09/12

890Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 13132007/08/27 2007/08/27

343Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 14142007/09/28 2007/10/09

964Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 15152007/10/01 2007/10/09

888Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 16162007/10/17 2007/11/06

960Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 17172007/12/18 2008/01/08

960Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 18182007/12/18 2008/01/08

971Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 19192007/12/24 2008/02/05

961Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112008/01/09 2008/02/19

955Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222008/03/12 2008/04/01

955Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332008/03/12 2008/06/03

960Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442008/03/27 2008/06/03

968Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552008/04/11 2008/06/03

1069Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662008/07/23 2008/07/23

484Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772008/08/12 2008/08/12

481Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882008/12/18 2008/12/30

260Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 992008/12/22 2009/01/13

267Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 112009/03/02 2009/03/17

258Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 222009/03/17 2009/03/17

345Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 332009/03/26 2009/03/31

253Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442009/05/14 2009/06/02

339Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 552009/05/21 2009/05/26
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965Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 662009/06/05 2009/06/16

974Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 772009/06/30 2009/06/30

462Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 882009/  /  2009/  /  

344Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Construcció d'un cobert 
i unes quadres per a dos cavalls

992009/  /  2009/10/29

1066Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Edifici per a vestidors 10102009/  /  2009/10/29

1068Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 11112009/  /  2009/12/15

1068Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 12122009/  /  2009/12/15

1068Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 13132009/  /  2009/12/15

492Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 112010/  /  2010/  /  

1100Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 
entre mitgeres

222010/  /  2010/  /  

490Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 332010/  /  2010/04/07

324Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 
entre mitgeres

442010/  /  2010/05/31

885Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Edifici plurifamiliar en 
testera

552010/  /  2010/06/03

959Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 
aïllat

662010/  /  2010/08/18

330Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge plurifamiliar 
de dues plantes (planta segona)

772010/  /  2010/11/10

1102Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 
aïllat

112011/  /  2011/  /  

342Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 
entre mitgeres

222011/  /  2011/02/23

1190Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Edifici pluriamiliar amb 
tres habitatges

332011/  /  2011/09/21

254Llicència de primera ocupació d'edificis i instal·lacions 442011/  /  2011/11/08

268Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Vivenda unifamiliar aïllada 112012/01/02 2012/  /  

1185Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Vivenda unifamiliar entre mitgeres 222012/  /  2012/  /  

1180Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Vivenda unifamiliar aïllada 332012/05/03 2012/  /  

266Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 442012/06/06 2012/  /  

1186Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar entre mitgeres 552012/  /  2012/  /  

1192Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar aïllat 662012/11/07 2012/  /  
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885Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Edifici plurifamiliar en testera de dos 
habitatges

112013/  /  2013/  /  

490Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar 222013/06/07 2013/  /  

1190Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge 112014/01/27 2014/  /  

1193Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar aïllat 112015/03/16 2015/  /  

1181Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Edifici plurifamiliar entre mitgeres - 
2a planta

222015/07/16 2015/  /  

344Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar entre mitgeres 332015/11/02 2015/  /  

342Primera ocupació d'edificis i instal·lacions. Habitatge unifamiliar entre mitgeres 442015/11/24 2015/  /  
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Codi 101.06.08.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Llicències d'activitats 
classificades

1084Expedient per a la determinació de les activitats molestes, nocives i insalubres 1962/  /  1963/  /  

1084Qüestionari d'activitats molestes, nocives i insalubres 1965/  /  1966/  /  

1078Registre de llicències d'activitats industrials 1965/  /  1968/  /  

1084Qüestionari d'activitats molestes, nocives i insalubres 1968/  /  1968/  /  

720Expedients d'activitats reglamentades 111970/  /  1970/  /  

720Expedients d'activitats reglamentades 111971/  /  1971/  /  

720Expedients d'activitats reglamentades 411972/  /  1972/  /  

720Expedients d'activitats reglamentades 111973/  /  1973/  /  

720Expedients d'activitats reglamentades 111974/  /  1974/  /  

721Expedients d'activitats reglamentades 321974/  /  1974/  /  

493Projecte de construcció d'una nau industrial. 1975/  /  1975/  /  

721Expedients d'activitats reglamentades 311975/  /  1975/  /  

721Expedients d'activitats reglamentades 311976/  /  1976/  /  

721Expedients d'activitats reglamentades 111977/  /  1977/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 421977/  /  1977/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 311979/  /  1979/  /  

494Expedients d'activitats denegades 1980/  /  1983/  /  

494Projecte de construcció d'una nau industrial. 1981/  /  1981/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 111981/  /  1981/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 311982/  /  1982/  /  

954Expedient de sol·licitud de denegació de llicència d'activitat a l'escorxador del 
polígon industrial de Vic

1983/  /  1983/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 111983/  /  1983/  /  

722Expedients d'activitats reglamentades 421983/  /  1983/  /  

723Expedients d'activitats reglamentades 311984/  /  1984/  /  

723Expedients d'activitats reglamentades 211985/  /  1985/  /  

723Expedients d'activitats reglamentades 211986/  /  1986/  /  

723Expedients d'activitats reglamentades 211987/  /  1987/  /  

723Expedients d'activitats reglamentades 211988/  /  1988/  /  
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724Expedients d'activitats reglamentades 411989/  /  1989/  /  

724Expedients d'activitats reglamentades 211991/  /  1991/  /  

724Expedients d'activitats reglamentades 111992/  /  1992/  /  

724Expedients d'activitats reglamentades 321992/  /  1992/  /  

725Expedients d'activitats reglamentades 541992/  /  1992/  /  

725Expedients d'activitats reglamentades 661992/  /  1992/  /  

725Expedients d'activitats reglamentades 111993/  /  1993/  /  

726Expedients d'activitats reglamentades 521993/  /  1993/  /  

726Expedients d'activitats reglamentades 311994/  /  1994/  /  

726Expedients d'activitats reglamentades 331994/  /  1994/  /  

727Expedients d'activitats reglamentades 511995/  /  1995/  /  

728Expedients d'activitats reglamentades 761995/  /  1995/  /  

729Expedients d'activitats reglamentades 411996/  /  1996/  /  

730Expedients d'activitats reglamentades 311997/  /  1997/  /  

730Expedients d'activitats reglamentades 541997/  /  1997/  /  

731Expedients d'activitats reglamentades 761997/  /  1997/  /  

731Expedients d'activitats reglamentades 311998/  /  1998/  /  

732Expedients d'activitats reglamentades 441998/  /  1998/  /  

732Expedients d'activitats reglamentades 511999/  /  1999/  /  

733 L'expedient 10/99 està partit Expedients d'activitats reglamentades 1061999/  /  1999/  /  

905Cens d'Activitats (IGUAL) 2001/  /  2001/  /  

757Llicència ambiental denegada al Godayol 2003/  /  2003/  /  

Codi 101.06.08.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Obertura d'establiments 
innocus

757Llicències d'obertura d'establiments denegades 1974/  /  1980/  /  
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Codi 101.06.08.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Llicències  d'activitats 
ambientals (des de 1999)

720GLP 111970/  /  1970/  /  

720GLP 111971/  /  1971/  /  

720Ganado cerda 111972/  /  1972/  /  

720Ganado cerda 221972/  /  1972/  /  

720Explotació porcina 331972/  /  1972/  /  

720Explotació ramadera 441972/  /  1972/  /  

720Engreix d'animals cerda 111973/  /  1973/  /  

721Instal.lació de glp servei de calefacció domestic 221973/  /  1973/  /  

720Engorde ganado porcino 111974/  /  1974/  /  

721Ganado vacú i porcí 331974/  /  1974/  /  

721Perruqueria 111975/  /  1975/  /  

721Panaderia i venta de pa 221975/  /  1975/  /  

721Nave terneras 331975/  /  1975/  /  

721Venta productes alimentaris 111976/  /  1976/  /  

721Venta electrodomestics 221976/  /  1976/  /  

721Explotació ramadera-porcina 331976/  /  1976/  /  

721Granja porcina 441976/  /  1976/  /  

721Explotació ramadera-vacuna 551976/  /  1976/  /  

721Engorde ganado cerda 111977/  /  1977/  /  

722Explotació porcina 221977/  /  1977/  /  

722Granja terneros 441977/  /  1977/  /  

722Nave para ganado porcino 111979/  /  1979/  /  

722GLP 221979/  /  1979/  /  

722Granja porcina 331979/  /  1979/  /  

722Lampisteria 441979/  /  1979/  /  

722Venda prendes confeccio 331981/  /  1981/  /  

722Bar-restaurant 111981/  /  2011/  /  

722Peixateria 111982/  /  1982/  /  

722Porci 221982/  /  1982/  /  
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722El.laboració de pates 331982/  /  1982/  /  

722Activitat explotació vacú 111983/  /  1983/  /  

723Taller de caldereria 221983/  /  1983/  /  

723Granja vacú 331983/  /  1983/  /  

723Taller fusteria 441983/  /  1983/  /  

722Bar la mosca 551983/  /  1983/  /  

723Bar 661983/  /  2011/  /  

723Venta de fiambres i embutits 221984/  /  1984/  /  

723Perruqueria 331984/  /  1984/  /  

723Carnisseria 111984/  /  2011/  /  

723Taller reparació cotxes 111985/  /  1985/  /  

723Taller fusteria 221985/  /  1985/  /  

723Comerç articles 111986/  /  1986/  /  

723Taller fusteria 221986/  /  1986/  /  

723Venta de pa i articles 111987/  /  1987/  /  

723Venta de pa 221987/  /  1987/  /  

723Obrador de fleca 111988/  /  1988/  /  

723Cantera extraccio blocs roca arenisca 221988/  /  1988/  /  

495Construcció de llars de foc 331988/  /  1988/  /  

495Permís per explotació de pedra 441988/  /  1988/  /  

724Taller de fusta 111989/  /  1989/  /  

724Explotació dedicada a vaques de llet 441989/  /  1989/  /  

724Perruqueria homes i dones 111991/  /  1991/  /  

724Quiromassatge 221991/  /  1991/  /  

724Transf.d'estabulació trabada en est. Lliure per a 40 vaques lleteres-20 vedelle 111992/  /  1992/  /  

724Activitat extraccio arenisca 221992/  /  1992/  /  

724Explotació porquina 331992/  /  1992/  /  

725Explotació bovi 441992/  /  1992/  /  

725Llars de foc 551992/  /  1992/  /  

725Explotació porcina 661992/  /  1992/  /  

725Explotació porcina 111993/  /  1993/  /  

726Llibreria-papereria 221993/  /  1993/  /  
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726Trasllat caixa de manlleu 331993/  /  1993/  /  

726Bar crinyol 441993/  /  1993/  /  

727Casal d'avis 551993/  /  1993/  /  

726Botiga de roba i de pell 111994/  /  1994/  /  

726Ampliació caldereria 221994/  /  1994/  /  

726Cria de bestiar porcí cicle tancat 331994/  /  1994/  /  

495Obertura d'una botiga de fruita 441994/  /  1994/  /  

727Taller de fusteria 111995/  /  1995/  /  

727Venda de peix 221995/  /  1995/  /  

727Salo deportiu 331995/  /  1995/  /  

727Taller reparacio automobils 441995/  /  1995/  /  

727Bar-restaurant 551995/  /  1995/  /  

728Explotacio porquina i cunicola 661995/  /  1995/  /  

728Discoteca 771995/  /  1995/  /  

495Fabricació de juguet convencional i didàctic 881995/  /  1995/  /  

729Camp de vol 111996/  /  1996/  /  

729Botiga d'electrodomestics 221996/  /  1996/  /  

729Explotacio porquina de produccio cicle tancat 331996/  /  1996/  /  

729Distribucio de glp en regim de servei public 441996/  /  1996/  /  

496Explotació d'una pedrera de roca ornamental 551996/  /  1996/  /  

730Apertura i funcionament de dos quadres i cobert dedicada a cavalls 111997/  /  1997/  /  

730Funcionament emmagatzematge de pells curtides 221997/  /  1997/  /  

730Bar-restaurant 331997/  /  1997/  /  

730Obertura establiment carnisseria, cansaladeria 441997/  /  1997/  /  

730Funcionament perruqueria 551997/  /  1997/  /  

731Obertura bar 661997/  /  1997/  /  

731Explotació de bestiar porci d'engreix 771997/  /  1997/  /  

731Botiga de flors, granes i plantes 111998/  /  1998/  /  

731Obertura d’un local destinat a bar-restaurant de 4ª categoria 221998/  /  1998/  /  

731Obertura d'un local per elaboració de pa i productes de paneteria 331998/  /  1998/  /  

732Obert.local tallament i acabament pedra per trasllat de c. Font a c. Timo 441998/  /  1998/  /  

496Legalització d'explotació de vedells d'engreix 551998/  /  1998/  /  
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496Emmagatzematge de glp i distribució per al subministrament de gas, 661998/  /  1998/  /  

732Obertura d'un local per empresa de transports : transportes pm logistic, sl 111999/  /  1999/  /  

732Trasllat de perrqueria del c. Bellmunt, 7 al c. Guilleries, 8 221999/  /  1999/  /  

732Obertura d'un local dedicat a l'activitat de massatges 331999/  /  1999/  /  

732Explotacio porcina de transicio / deslletament 441999/  /  1999/  /  

733Obertura d'una residencia-casa de pages, modalitat allotjament rural 
independent

661999/  /  1999/  /  

733Elaboracio de pa i productes de panateria 771999/  /  1999/  /  

733Instal.lacio d'aparcament 881999/  /  1999/  /  

733Llicencia d'activitat per una explotació ramadera 991999/  /  1999/  /  

733Llic. Act. Per una expl. Porcina en cercle tancat i bovina de produccio de llet 10101999/  /  1999/  /  

734 Part 2 de l'expedient. La part 1 és a la unitat 733Llic. Act. Per una expl. Porcina en cercle tancat i bovina de produccio de llet 10101999/  /  1999/  /  

1316Millora i ampliació explotació ramadera 552000/  /  2000/  /  

1317Bar 662000/  /  2000/  /  

1316Botiga fotografia 992000/  /  2000/  /  

1316Bar 10102000/  /  2000/  /  

1316Restaurant (50 places) 11112000/  /  2000/  /  

1316Taula de fusta joier 12122000/  /  2000/  /  

1316Fruiteria 13132000/  /  2000/  /  

1316Bar 14142000/  /  2000/  /  

1319Explotació ramadera 332001/  /  2001/  /  

1317Gimnàs 772001/  /  2001/  /  

1317Explotació porcina i bovina d'engreix 882001/  /  2001/  /  

1318Magatzem aigua i pet 992001/  /  2001/  /  

1318Laboratori anàlisis-sòls 10102001/  /  2001/  /  

1318Legalització granja vaques, porcs i cunills (projectes) 11112001/  /  2001/  /  

1319Legalització granja vaques, porcs i cunills (expedient) 11112001/  /  2001/  /  

1319Cantera puigsec 13132001/  /  2001/  /  

1320Granja bestiar cunícola 18182001/  /  2001/  /  

1320Activitat ramadera 19192001/  /  2001/  /  

1073Emmagatzematge de vins, licors i begudes 112002/  /  2002/  /  

1073Llibreria papereria 222002/  /  2002/  /  
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1073Teràpies manuals: quiromassatge, reflexoteràpia, massatges terapèutics i altres 332002/  /  2002/  /  

1321Reparació vehicles (pintura) 992002/  /  2002/  /  

1321Explotació bovina de producció de llet 11112002/  /  2002/  /  

1321Telefonia mobil 13132002/  /  2002/  /  

1073Comercial de vins i begudes 222003/  /  2003/  /  

1322Fabricació i venda de pa amb zona de degustació 332003/  /  2003/  /  

1322Consultori veterinari 442003/  /  2003/  /  

1322Explotació bovina d'engreix i explotació de cria 552003/  /  2003/  /  

1322Carnisseria amb obrador 332004/  /  2004/  /  

1323Taller de reparació de bicicletes 552004/  /  2004/  /  

1323Fabricació de maquinària i productes metàlics diversos 662004/  /  2004/  /  

1323Consulta dental 772004/  /  2004/  /  

1323Estació base de telefonia mòbil 10102004/  /  2004/  /  

1323Immobiliaria i corredoria d'assegurances 14142004/  /  2004/  /  

1323Explotació porcina intensiva de producció de garrins 18182004/  /  2004/  /  

1324Taller de reparació de vehicles 882005/  /  2005/  /  

1073Explotació bovina extensiva 11112005/  /  2005/  /  

1324Habitatges destinats a apartaments turístics 13132005/  /  2005/  /  

1378Explotació equina de 4 cavalls 992006/  /  2006/  /  

1324Disseny i muntatge de prototips d'equips de telecomunicació 13132006/  /  2006/  /  

1324Adequació explotació porcina 14142006/  /  2006/  /  

1325Adequació bar restaurant 16162006/  /  2006/  /  

1325Taller de fusteria 23232006/  /  2006/  /  

1325Punt d'atenció al client i magatzem elèctric 32322006/  /  2006/  /  

1325Centre cultural 34342006/  /  2006/  /  

1325Explotació bovina de llet 222007/  /  2007/  /  

1325Sala de ball 15152007/  /  2007/  /  

1325Comerç menor de begudes i productes d'alimentació que porten envàs 16162007/  /  2007/  /  

1325Venda de bens mobles restaurats o no i altres articles decoratius 662008/  /  2008/  /  

1378Activitat equina 5 cavalls 112009/  /  2009/  /  

1378Llibreria, papereria i joguines 442009/  /  2009/  /  

1378Agrobotiga 112010/  /  2010/10/19
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1378Soldadura i muntatge 772012/  /  2012/10/25

1378Explotació de gallines semi-extensives (camperes) 112014/  /  2014/01/09

Codi 101.06.09.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Promoció de l'habitatge. 
Habitatges de promoció 
municipal

1380Expedient habitatge dotacional públic del Carrer Esbart de Vic 2008/  /  2010/  /  

1380Expedient establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional pública 2009/  /  2009/  /  

9083Encaix arquitectònic per un concurs de concessió administrativa d'obra pública 
a través del registre d'entitats promotores d'habitatge protegit, promoció Esbart 
de vic

2010/04/  2010/04/  

Codi 101.06.10.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Ordres d'execució

1074Expedient clavegeres Carrer ricardera, 22 2002/10/29 2002/12/03

Codi 101.06.10.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Declaració de ruïna

1294Expedient d'obres de consolidació per garantir la seguretat de l'immoble 1999/  /  2001/  /  

Codi 101.06.10.04.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Infraccions urbanístiques

952Expedient d'infracció urbanística al carrer Bellmunt 1982/  /  1985/  /  

953Expedient d'infracció urbanística la Casica 1993/  /  1993/  /  

1312Expedient sancionador 2/2013 per infracció urbanística 2013/03/  2015/02/  

1312Expedient de protecció de legalitat urbanística per les obres de moviments de 
terra, obres de desmuntatge i explanació a la part baixa d'un torrent

2013/02/  2015/01/  

Codi 101.07.01.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Milícies ciutadanes

247Sometent 1946/  /  1956/  /  
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Codi 101.07.01.07.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Cossos de seguretat externs

1387Expedient targetes identificatives Masies de Folgueroles, per trucades al 112 2015/09/  2016/10/  

Codi 101.07.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SEGURETAT PÚBLICA Control de circulació de 
persones

247Passaports, passi de radi. Registre de salconduïts 1945/  /  1948/  /  

Codi 101.07.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SEGURETAT PÚBLICA Armes

247Armes: censos, normes, permisos, requises 1934/  /  1976/  /  

Codi 101.07.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SEGURETAT PÚBLICA Guardes jurats

247Guardes jurats 1879/  /  1979/  /  

Codi 101.08.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Allotjaments militars, 
subministraments a la tropa

20Registre de veredes. Recaptació de fons per la tropa 1811/  /  1811/  /  

284Béns subjectes a requisa militar 1926/  /  1965/  /  
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Codi 101.08.02.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Quintes

270Expedients de quintes 1856/  /  1881/  /  

271Expedients de quintes 1882/  /  1896/  /  

284Llicències, permisos, passis 1883/  /  1967/  /  

272Expedients de quintes 1897/  /  1913/  /  

273Expedients de quintes 1914/  /  1927/  /  

245Cartilles militars 1923/  /  1945/  /  

274Expedients de quintes 1928/  /  1938/  /  

284Relacions de mossos 1938/  /  1961/  /  

275Expedients de quintes 1939/  /  1943/  /  

276Expedients de quintes 1944/  /  1952/  /  

277Expedients de quintes 1953/  /  1965/  /  

284Fitxes de mobilització i crida 1958/  /  1984/  /  

278Expedients de quintes 1966/  /  1975/  /  

279Expedients de quintes 1976/  /  1980/  /  

280 Falta l'expedient de 1984Expedients de quintes 1981/  /  1986/  /  

281Expedients de quintes 1987/  /  1989/  /  

282Expedients de quintes 1990/  /  1993/  /  

283 Falta expedient de 1995Expedients de quintes 1994/  /  2001/  /  

Codi 101.08.02.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Reserva

284Justificants de revista de comissari 1876/  /  1985/  /  

284Revista militar anual 1897/  /  1986/  /  

284Depuració militar de les quintes 1915-1941 1940/  /  1940/  /  

284Registre de crida dels reservistes 1941/  /  1982/  /  
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Codi 101.08.02.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Prestació Social Substitutòria

285Objectors de consciència 1997/  /  2001/  /  

Codi 101.09.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Estadístiques generals de 
població. Censos

9905Censos de població 1877/  /  1920/  /  

757Expedient de renovació del cens de població 1990/  /  1991/  /  

757Cens de població i habitatges 1991/  /  1991/  /  

979Estadística d'Edificació i Habitatge 1991/01/  1997/12/  

641Cens i padró municipal. Renovació 1996/  /  1996/  /  

980Estadística d'Edificació i Habitatge 1998/01/  2008/12/  

660Expedient de renovació del cens d'habitants 1999/  /  2001/  /  

Codi 101.09.02.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants

641Cens i padró municipal. Renovació 1996/  /  1996/  /  
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Codi 101.09.02.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Padrons

286Cens i padró municipal 1854/  /  1875/  /  

291Registre de cèdules de veïnatge 1855/  /  1873/  /  

287Fulls d'inscripció al padróm municipal d'habitants 1877/  /  1878/  /  

9008Cens i padró municipal. Llibre Padró d'Habitants 1880/  /  1880/  /  

287Cens i padró municipal 1886/  /  1898/  /  

288Cens i padró municipal 1889/  /  1897/  /  

289Cens i padró municipal 1900/  /  1911/  /  

290Cens i padró municipal 1916/  /  1950/  /  

9905Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1924/  /  1924/  /  

9905Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1930/  /  1930/  /  

9905Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1931/  /  1931/  /  

9906Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1950/  /  1950/  /  

291Cens i padró municipal 1955/  /  1991/  /  

9906Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1960/  /  1960/  /  

9906Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1970/  /  1970/  /  

9906Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1975/  /  1975/  /  

9907Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1981/  /  1981/  /  

9907Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1986/  /  1986/  /  

1077Mecanització del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

9908Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1991/  /  1991/  /  

642Expedient de renovació del padró municipal d'habitants 1996/  /  1996/  /  

607Rectificació del padró municipal d'habitants 2000/  /  2000/  /  

643Rectificació del padró 2003/  /  2003/  /  

691Rectificació del padró municipal d'habitants 2004/  /  2004/  /  

719Rectificació del padró municipal d'habitants 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.09.02.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Rectificacions

292Rectificació del padró 1917/  /  1964/  /  

293Rectificació del padró 1966/  /  1990/  /  

314Rectificació del padró 1990/  /  1991/  /  

316Rectificació del padró 1992/  /  1993/  /  

317Rectificació del padró 1994/  /  1995/  /  

318Rectificació del padró 1995/  /  1995/  /  

318Rectificació del padró 1996/  /  1996/  /  

625Rectificació del padró municipal d'habitants 1997/  /  1997/  /  

625Rectificació del padró municipal d'habitants 1998/  /  1998/  /  

588Comunicats als ajuntaments i documentació del padró municipal d'habitants 1999/  /  1999/  /  

626Rectificació del padró municipal d'habitants 2001/  /  2001/  /  

652Rectificació del padró. Llistats del padró a final d'any 2001/  /  2003/  /  

627Rectificació del padró municipal d'habitants 2002/  /  2002/  /  

628Rectificació del padró municipal d'habitants. Canvis de domicili 2002/  /  2002/  /  

872Modificació Padró d'Habitants (Altes, modificacions, Dades personals i 
expedients Baixa ofici)

2006/  /  2006/  /  

873Modificació Padró d'Habitants 2006/  /  2006/  /  

978Modificació Padró d'Habitants (Altes, modificacions, expedients Baixa ofici) 2007/01/  2007/12/  

979Modificació Padró d'Habitants (Altes, modificacions, expedients Baixa ofici) 2007/01/  2007/12/  

1063Modificació Padró d'Habitants (Altes, modificacions, expedients Baixa ofici) 2008/01/01 2008/12/31

1099Expedient de notificació de modificació de nivell d'estudis al padró d'habitants 2009/  /  2009/  /  
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Codi 101.09.02.03.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Variacions

624Baixes al padró municipal d'habitants 1997/  /  1997/  /  

624Altes al padró municipal d'habitants 1997/  /  1997/  /  

625Baixes al padró municipal d'habitants 1998/  /  1998/  /  

626Altes al padró municipal d'habitants 1998/  /  1998/  /  

586Baixes al padró municipal d'habitants 1999/  /  1999/  /  

586Altes al padró municipal d'habitants 1999/  /  1999/  /  

626Baixes al padró municipal d'habitants 2001/  /  2001/  /  

626Altes al padró municipal d'habitants 2001/  /  2001/  /  

690Altes al padró municipal d'habitants 2004/  /  2004/  /  

690Baixes i canvis de residència al padró municipal d'habitants 2004/  /  2004/  /  

719Altes al padró municipal d'habitants 2005/  /  2005/  /  

719Baixes al padró municipal d'habitants 2005/  /  2005/  /  

1099Expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants 2009/  /  2009/  /  

1099Expedient de modificació del padró d'habitants 2009/  /  2009/  /  

1099Expedient d'altes per canvi de residència del padró d'habitants 2009/  /  2009/  /  

1139Expedient de modificació del Padró d'habitants 2010/01/01 2010/12/31

1139Expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants 312010/01/01 2010/12/31

1175Expedient de modificació del Padró d'habitants 2011/01/01 2011/12/31

1175Expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants 212011/01/01 2011/12/31

1266Expedient de modificació del padró d'habitants 2012/01/01 2012/12/31

1266Expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants 312012/01/01 2012/12/31

1279Expedient de modificació del padró d'habitants 2013/01/01 2013/12/31

1279Expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants 112013/01/01 2013/12/31

1334Expedient de modificació del padró d'habitants 2014/01/01 2014/12/31

1334Expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants 212014/01/01 2014/12/31

1375Expedient de modificació del padró d'habitants 2015/01/01 2015/12/31

1369Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2015 11112015/  /  2015/03/24
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Codi 101.09.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Registre civil municipal

1078Llibres registre de naixements 1863/  /  1867/  /  

Codi 101.09.06.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Junta local del cens de 
població

290Llibre d'actes de la Junta municipal del cens de població 1910/  /  1930/  /  

952Llibre de registre de sortida de la Junta electoral de zona 1977/  /  1980/  /  

Codi 101.10.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions municipals

294Eleccions municipals 1844/  /  1960/  /  

295Eleccions municipals 1963/  /  1991/  /  

296Eleccions municipals 1991/  /  1991/  /  

296Eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

590Eleccions municipals 1999/  /  1999/  /  

591Eleccions municipals 1999/  /  1999/  /  

629Eleccions municipals 2003/  /  2003/  /  

931Eleccions Municipals 27/05/2007 2007/  /  2007/  /  

1142Eleccions Municipals de 22 de maig de 2011 2010/07/14 2011/06/11

1368Expedient d'eleccions municipals 2015/  /  2015/  /  

Codi 101.10.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions de Diputats 
Provincials

296Eleccions Diputats Provincials 1877/  /  1974/  /  
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Codi 101.10.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions al Parlament de 
Catalunya

297Eleccions al Parlament de Catalunya 1932/  /  1980/  /  

297Eleccions al Parlament de Catalunya 1984/  /  1995/  /  

591Eleccions al Parlament de Catalunya (tom 1) 111999/  /  1999/  /  

592Eleccions al Parlament de Catalunya (tom 2) 221999/  /  1999/  /  

650Eleccions al Parlament de Catalunya 2003/  /  2003/  /  

779Eleccions al Parlament de Catalunya 2006/  /  2006/  /  

1123Expedient Eleccions al parlament de Catalunya 2010/  /  2010/  /  

1229Expedient Eleccions al Parlament de Catalunya 2012/  /  2012/  /  

1367Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2015/  /  2015/  /  

Codi 101.10.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions a Corts Generals

297Eleccions Generals 1869/  /  1899/  /  

298Eleccions Generals 1901/  /  1977/  /  

1084Eleccions de procuradors a Corts representants dels municipis 1971/  /  1971/  /  

1107Elecció de procurador a Corts 1974/  /  1974/  /  

299Eleccions Generals 1979/  /  1996/  /  

592Eleccions Generals 2000/  /  2000/  /  

781Eleccions Generals 2004/  /  2004/  /  

939Expedients d'eleccions a Corts Generals 2008/03/  2008/03/  

1152Expedients d'eleccions a Corts Generals 2011/  /  2011/  /  

1368Expedient d'eleccions generals 2015/  /  2015/  /  
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Codi 101.10.06.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions al Parlament 
Europeu

300Eleccions al Parlament Europeu 1987/  /  1994/  /  

590Eleccions al Parlament Europeu 1999/  /  1999/  /  

783Eleccions al Parlament europeu 2004/  /  2004/  /  

1070Expedient Eleccions al Parlament Europeu 2009/  /  2009/  /  

1367Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 2014/  /  2014/  /  

Codi 101.10.07.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Referèndums i plebiscits

300Referèndums i plebiscits 1947/  /  1986/  /  

780Referèndum de la Constitució Europea 2005/  /  2005/  /  

782Referendum de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006/  /  2006/  /  

1367Consulta del 9N. Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 2014/  /  2014/  /  

Codi 101.10.08.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Cens electoral

590Cens electoral 1999/  /  1999/  /  
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Codi 101.10.08.01.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Cens electoral Cens electoral

301Cens electoral 1871/  /  1951/  /  

301Cens electoral 1954/  /  1979/  /  

952Cens electorals 1981/03/01 1981/03/01

9054Cens electoral 1981/  /  1990/  /  

9055Cens electoral 1991/  /  1995/  /  

949Censos electorals 1992/  /  1993/  /  

649Cens electoral 1999/  /  2003/  /  

778Eleccions Generals. Eleccions al Parlament Europeu. Cens electoral 2004/  /  2004/  /  

779Referèndum de la Constitució Europea. Cens electoral 2005/  /  2005/  /  

778Referèndum Estatut d'Autonomia. Cens electoral 2006/  /  2006/  /  

779Eleccions al Parlament de Catalunya. Cens electoral 2006/  /  2006/  /  

Codi 101.10.08.02.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Cens electoral Rectificació del Cens electoral

650Documentació i reclamacions al cens electoral 1998/  /  1999/  /  

Codi 101.10.09.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Junta municipal del Cens 
electoral

301Junta local del cens electoral 1945/  /  1976/  /  

952Llibre de registre d'entrada de la Junta electoral de zona 1977/  /  1980/  /  

Codi 101.11.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ensenyament infantil

302Escola Bressol 1980/  /  1989/  /  

1005Creació i consolidació de places per infants de 0 a 3 anys 2005/  /  2005/  /  

1005Altes al registre de contribuents de la taxa de la llar d'infants 2005/  /  2009/  /  

1123Fitxes de baixa infants Llar d'Infants el Patufet 2006/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ensenyament primari

302Escola de noies. Llibre de visites 1867/  /  1910/  /  

302Escola de noies. Comptes 1871/  /  1872/  /  

302Escola de nois. Inventari de béns 1876/  /  1877/  /  

303Escola de noies. Llibre de matrícula i assistència diària 1922/  /  1964/  /  

302Escola de noies. Registre de cartilles d'escolaritat 1954/  /  1964/  /  

903Gestió de l'Escola CEIP Mossèn Cinto 1994/  /  2007/  /  

Codi 101.11.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ensenyament de règim 
especial

713La Cuca Fera. Casal d'estiu 1992/  /  2005/  /  

Codi 101.11.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ensenyament d'adults

302Campanya contra l'analfabetisme 1967/  /  1967/  /  

311Servei Municipal de Català. Cursos 1968/  /  1972/  /  

Codi 101.11.07.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ajuts i beques per a 
l'ensenyament

302Gestió escolar. Servei escolar d'alimentació 1962/  /  1967/  /  

302Gestió escolar. Transport escolar 1979/  /  1983/  /  

Codi 101.11.08.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Cens escolar

302Gestió escolar. Estadístiques escolars 1910/  /  1972/  /  

302Cens escolar 1941/  /  1967/  /  
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ENSENYAMENT Juntes i comissions 
municipals d'ensenyament

302Actes de la Junta local de 1er ensenyament 1863/  /  1982/  /  

Codi 101.12.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Festes populars i Festa Major

306Publicacions periòdiques sobre Mossèn Cinto Verdaguer 1902/  /  1946/  /  

304 Inclou programes de festa major i fotografies i cartellsFesta Major 1945/  /  1988/  /  

306Festa de Verdaguer 1945/  /  1989/  /  

311Festes del barri de la Ricardera 1955/  /  1982/  /  

311Cavalcada de Reis 1966/  /  1995/  /  

311Festa de l'arbre 1981/  /  1992/  /  

305 Inclou programes de festa major i fotografies i cartellsFesta Major 1988/  /  1991/  /  

307Festa de Verdaguer 1990/  /  1994/  /  

1120Programes de Festa Major 1990/  /  2010/  /  

302Festa Major 1992/  /  1992/  /  

302 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 1993/  /  1993/  /  

565 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 1994/  /  1995/  /  

308Expedient del 150è aniversari de Verdaguer 1995/  /  1995/  /  

310Expedient del 150è aniversari de Verdaguer 1995/  /  1995/  /  

566 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 1996/  /  1997/  /  

976Goigs del Gloriós Màrtir Sant Jordi 1997/  /  1997/  /  

589 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 1997/  /  1998/  /  

595 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 1999 1997/  /  1999/  /  

596Festa Major 1999 1997/  /  1999/  /  

614 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 2000/  /  2000/  /  

615 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 2001/  /  2001/  /  

896Comptes Festa Major 2001/  /  2001/  /  

615 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 2002/  /  2002/  /  

673 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 2003/  /  2004/  /  

873Festa Major 2006/  /  2006/  /  
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CULTURA Activitats i iniciatives culturals

311Activitats i iniciatives culturals i recreatives 1939/  /  1995/  /  

311Difusió de l'obra i vida de Verdaguer 1943/  /  1995/  /  

1003 Jacint Verdaguer i SantalóEstatuts de la Comissió local Verdagueriana de Folgueroles 1951/  /  1951/  /  

715 Inclou quaderns didàctics, reculls de documentació, …Festa de Verdaguer. 150 aniversari de Verdaguer (1995) 1987/  /  1995/  /  

9008 Són fotocòpies Exposició sobre Jacint Verdaguer 1990/  /  1994/  /  

307Pressupost del monument als poetes catalans. Verdaguer 1992/  /  1992/  /  

309 Documentació entregada a la Casa Museu Verdaguer (gener 2003)Enquesta de la presència de Verdaguer a Catalunya 1995/  /  1995/  /  

310Enquesta de la presència de Verdaguer a Catalunya 1995/  /  1995/  /  

1083Festes de Nadal: concurs engalanament de carrers, concurs de pesebres, i 
felicitacions ajuntament

1995/  /  2009/  /  

756Folgueroles. La mirada poètica de la terra 1996/  /  1996/  /  

1108Rodasons. Roviretes. Programa emès per la Corporació Catalana de Ràdio 
Televisió

1996/08/01 1996/08/01

716Festa de Verdaguer 1996/  /  2001/  /  

756El centre d'interpretació de la mirada poètica de la terra de Folgueroles 1997/  /  1997/  /  

737Activitats de dinamització cultural del municipi 1998/  /  1999/  /  

898Documentació Casol Puigcastellet: Recull de premsa 1998/  /  2000/  /  

756Projecte de desenvolupament turístic del patrimoni verdeguerià d'Osona. 
Verdaguer,  la mirada poètica. Folgueroles. La Plana de Vic. Osona

1999/  /  1999/  /  

7562a Memòria de l'estat actual del Projecte Folgueroles, la mirada poètica de la 
terra

1999/  /  1999/  /  

1108Miquel Martí i Pol. El compromís amb la vida 2000/  /  2000/  /  

1107Focs de Sant Joan 2000/  /  2002/  /  

898Documentació Casol Puigcastellet: despeses i ingressos del cap de setmana 
iber

2000/  /  2003/  /  

898Documentació Casol Puigcastellet: memòria valorada millora del patrimoni 
arquitectonic-Arqueològic del Casol

2000/  /  2003/  /  

1033Fulletó divulgatiu Verdaguer, la mirada poètica a la terra 2001/  /  2001/  /  

780Expedient Centenari Verdaguer any 2002 2001/  /  2002/  /  

676 Inclou correspondència, programes d'actes, invitacions a actes, 
dibuixos de Felip Vall, projecte de Pere Jaume, …

Centenari de la mort de Jacint Verdaguer 2002/  /  2002/  /  
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677Centenari de la mort de Jacint Verdaguer: Documentació exposició Desencís 
d'un paisatge, La Pomerola, …

2002/  /  2002/  /  

678 Inclou dues cintes de vídeo VHSCentenari de la mort de Jacint Verdaguer. Comptes festa Verdaguer i exposició 
Desencís; vídeo actes, dossier de premsa

2002/  /  2002/  /  

750Desencís d'un paisatge. Poesia i natura a través de Verdaguer. Exposició 
itinerant. Projecte executiu

2002/  /  2002/  /  

1107Jacint Verdaguer. Un escriptor per a un poble 2002/  /  2002/  /  

714Vídeos màster dels actes de celebració del Centenari de la mort de Jacint 
Verdaguer (11 unitats)

1112002/  /  2002/  /  

897Recull de premsa. Nani Roma 2004/  /  2004/  /  

698 Inclou programa, cartells, comptes, …Festa Major 2005/  /  2005/  /  

1033Publicació Josep M. Garrut i Romà 2006/05/  2006/05/  

Codi 101.12.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Centres culturals municipals

311Biblioteca popular "Verdaguer" 1945/  /  1968/  /  

717Casa-Museu Verdaguer 1981/  /  1994/  /  

713Casa-Museu Verdaguer 1995/  /  2003/  /  

1003Inventari de béns de la Casa Museu Verdaguer: llibre de registre; fitxes del 
catàleg general; relació de les imatges que acompanyen cada una de les fitxes

2008/10/06 2008/10/06

Codi 101.12.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Patrimoni historicoartístic i 
natural

1084Ministeri de Cultura. Inventari i catalogació de béns històricoartístics i 
arqueològics

1980/06/11 1980/06/11

311Casol de Puigcastellet 1982/  /  1993/  /  

Codi 101.12.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Relacions amb entitats 
culturals

311Amics de Verdaguer 1951/  /  1995/  /  

311Agrupació sardanística 1982/  /  1993/  /  
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Codi 101.12.07.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Esports

311Pressupost per arranjar la pista poliesportiva per a la celebració dels VIII Jocs 
Sant Jordi

1977/  /  1977/  /  

311Club Patí Folgueroles 1982/  /  1983/  /  

1108Campionat d'Osona de bicitrial 2000/04/30 2000/06/18

1108Campionat d'Osona de bicitrial 2001/02/25 2001/06/10

1108Campionat d'Osona de bicitrial 2002/01/27 2002/06/30

1108Información sobre el piloto Joan Roma en el Rallye Dakar 2004/01/18 2004/01/20

Codi 101.12.09.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Promoció turística

897Consell Comarcal d'Osona: Pla d'aprofitament de recursos turístics 1995/  /  1995/  /  

1075Projecte Itinerari Naturalístic del camí de vora el torrent 2008/  /  2009/  /  

Codi 101.13.01.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Censos i estadístiques 
agrícoles i ramaderes

312Censos ramaders 1906/  /  1960/  /  

312Llibre registre de ramaderia (volum 1) 1925/  /  1925/  /  

312Llibre registre de ramaderia (volum 2) 1925/  /  1925/  /  

312Llibre registre de ramaderia 1926/  /  1927/  /  

312Declaracions jurades de massa forestal particular 1945/  /  1965/  /  

312Censos, estadístiques, interrogatoris. Estadística d'existència de vins 1946/  /  1946/  /  

312Guies per a la circulació de bestiar 1948/  /  1949/  /  

949Recomptes de bestiar 1953/  /  1953/  /  

312Cens agrari 1962/  /  1962/  /  

898Agrupació defensa sanitària Osona-est i Unió de Pagesos: llistats de 
contenidors cadaver bestiar

1993/  /  1999/  /  
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Codi 101.13.03.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Foment forestal

1084Declaracions jurades de finques 1939/  /  1989/  /  

312Servei de la Remunta 1941/  /  1963/  /  

Codi 101.13.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Medi ambient

568Estadística mediambiental de les empreses del municipi 1993/  /  1993/  /  

742Inventari de les instal·lacions ramaderes d'Osona 1995/  /  1995/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Inventari Punt d'abocament incontrolat a comarca 
d'Osona

1997/  /  1997/  /  

1098Pla d'incendis forestals 1997/  /  2009/  /  

1085Exposició pública de permís d'investigació La Sauleda. Recursos areniscs 1998/  /  1999/  /  

739Informe fitosanitari de les alzines sureres 2000/  /  2000/  /  

954Pla integral per a la gestió de purins porcins de la Comarca d'Osona. Aprovació 
definitiva

2000/07/  2000/07/  

906Relació d'explotacions ramaderes de Folgueroles 2000/  /  2001/  /  

786Diputació de Barcelona. Igual. Informe de l'actualització del cens d'activitats l 
municipi de Folgueroles. Informe 08/08/28/1/000236

2001/  /  2001/  /  

787Diputació de Barcelona. Igual. Actualització del cens d'activitats en relació a la 
llei 3/1998 al municipi de Folgueroles. Informe 08/08/28/1/000081

2001/  /  2001/  /  

906Informe de l'actualització del cens d'activitats en relació amb la Llei 3/98 de 
Folgueroles

2001/  /  2001/  /  

9065Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. Aprovació provisional

2001/  /  2001/  /  

9066Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 2001/  /  2001/  /  

9067Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. Aprovació definitiva. Text refós

2001/  /  2001/  /  
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Codi 101.13.06.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Representativitat agropecuària

949Cens agrari 1982/  /  1982/  /  

898Agrupació defensa sanitària Osona-est i Unió de Pagesos. Eleccions cambres 
agràries

1998/  /  1998/  /  

Codi 101.13.07.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Juntes i comissions 
municipals

186Impost contra les plagues del camp 1902/  /  1912/  /  

312Juntes i comissions municipals 1929/  /  1939/  /  

1379Procediment sancionador infracció ordenança municipal de tinença d'animals 
de companyia

662016/  /  2016/01/11

Codi 101.14.04.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

COL·LECCIONS FACTÍCIES Arxiu d'imatges

1079Fotografies de Folgueroles (plaques Verdaguer, masies, ...) 1991/  /  1991/  /  

1110Fotografies de Folgueroles 2000/  /  2000/  /  

9082Fotos aèrees de les obres d'urbanització de la UAU3 El Campet 2003/  /  2003/  /  

Codi 101.14.05.00.00
Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

COL·LECCIONS FACTÍCIES Cartells

902Entitats de Folgueroles: Programes de festes 1989/  /  2001/  /  

896Festes Populars: Programes 1993/  /  2000/  /  

900Documentació Piscines Municipals: Programes 1999/  /  2005/  /  

898Documentació Casol Puigcastellet: Programes del Cap de Setmana Iber 2000/  /  2003/  /  

897Consell Comarcal d'Osona: Programes Nadal a Osona 2001/  /  2004/  /  

897Festes Populars: Programes 2001/  /  2005/  /  

9908Auca d'Osona Salut Mental (64/150) 2003/  /  2004/  /  

1083Calendari d'activitats 2003/  /  2008/  /  

9905Calendari d'activitats 2008/  /  2008/  /  
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