
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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

565  Reial privilegi del rei Carles IV el qual reconeix Sant Feliu de Codines com a 
vila independent de la Baronia de Montbui

1799/  /  1799/  /  

1491 (Camisa de conservació) (1 plec)Còpia de l'acte principal de la vila 1833/  /  1833/  /  

1153  Actes del límit geogràfic del municipi 1927/  /  1927/  /  

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

1731Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1821/  /  1842/  /  

1731Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1883/  /  1896/  /  

1732  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1897/  /  1905/  /  

1733  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1905/  /  1912/  /  

1734  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1912/  /  1923/  /  

1735  Llibre d'actes de la junta municipal 1923/  /  1939/  /  

1736  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1940/  /  1951/  /  

1737  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1951/  /  1968/  /  

1738  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1969/  /  1980/  /  

1739  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1980/  /  1984/  /  

1740  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1984/  /  1989/  /  

1743  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1989/  /  1992/  /  

1744  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1993/  /  1997/  /  

1745  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 1997/  /  2000/  /  

1746  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 2001/  /  2002/  /  

1756  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 2003/  /  2004/  /  

1758  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 2005/  /  2005/  /  

1759  Llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament 2006/  /  2006/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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

1129  Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament (Convocatòries i certificacions 
d'actes)

1909/  /  1917/  /  

1129  Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament 1942/  /  1948/  /  

1035  Fitxes d'acords del Ple de l'Ajuntament 1942/  /  1954/  /  

433  Minutes d'actes del Ple de l'Ajuntament 1949/  /  1964/  /  

434  Minutes d'actes del Ple de l'Ajuntament 1965/  /  1975/  /  

1265Expedient de la sessió extraordinària sobre la organització i funcionament de 
l'ajuntament

1979/  /  1979/  /  

1051  Cintes de casset de les sessions del Ple de l'ajuntament 1981/  /  1983/  /  

1052  Cintes de casset de les sessions del Ple de l'ajuntament 1981/  /  1983/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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

1131  Ordenances municipals 1867/  /  1867/  /  

766  Reglament del cementiri 1901/  /  1902/  /  

2512Reglament en substitució de les ordenances municipals 1912/07/15 1912/07/15

1773Reglament per subministrament provissional d'aigües a particulars 1915/  /  1915/  /  

71Ordenances municipals 1915/  /  1929/  /  

143Ordenances fiscals 1933/  /  1941/  /  

1131  Ordenances municipals 1935/  /  1940/  /  

135  Ordenances fiscals 1941/  /  1942/  /  

71  Ordenances municipals 1942/  /  1942/  /  

112  Ordenances municipals 1943/  /  1943/  /  

533  Ordenances municipals 1944/  /  1944/  /  

2506Recull d'ordenances municipals 1948/  /  1973/  /  

1131  Modificacions d'ordenances municipals 1957/  /  1970/  /  

1108  Modificació del reglament del Servei d'aigua 1958/  /  1958/  /  

2506Ordenances fiscals. Núm. 3, 4, 7,11,12,13,15 bis,19,21,43,44,45,46,47,48,49 1965/  /  1966/  /  

2506Expedient d'imposició i ordenació de les exaccions sobre aparadors, mostres, 
rètols, cartells i anuncis visibles desde la via pública i sobre cossos que sobre 
surten a la via pública

1966/  /  1966/  /  

2506Expedient d'aprovació de les ordenances fiscals següents : núm. 45 , 46 , 47 , 
48 , 49

1966/  /  1967/  /  

2512Ordenança de policia i bon govern 1967/  /  1967/  /  

135  Ordenances fiscals de l'arbitri amb la finalitat no fiscal de solars sense tancar 1972/  /  1972/  /  

2506Expedient per l'imposició i ordenació de les exaccions següents : núm. 50 Dret 
per ocupació de la via pública amb runes. Núm. 50 bis Dret per ocupació de la 
via pública amb tanques i bastides. Núm. 51 Dret o taxa per l'entrada de  
vehicles en edificis particulars. Núm. 52 Dret o taxa per obertura de rases a la 
via pública o terrenys del comú i per remoura el paviment o les voreres en la via 
pública

1973/  /  1973/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2506Expedient de modificació de les ordenances fiscals corresponents a les 
exaccions següents: núm. 3 Dret o taxa per l'aplicació del segell municipal i dret 
a la tramitació de documentació. Núm. 5 guarderia rural. Núm. 8 Inspecció de 
calderes, motors i demes instal·lacions o aparell generadors d'energía. Núm.11 
Dret o taxa sobre el servei d'escorxador. Núm. 12 Dret o taxa sobre l'ocupació 
de la via pública i llocs públics. Núm. 13 Dret o taxa sobre el servei de 
cementiris. Núm. 19 Dret o tasa sobre el rodatge o arrossegament de vehicles 
per vies municipals.  Núm. 20 Dret o tasa sobre el trànsit d'animals domèstics 
per vies públiques

1973/  /  1973/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal corresponent a la exacció núm. 
15 b.- Drets i taxes per prestació de servei de recollida domiciliaria de deixalles

1973/  /  1974/  /  

2506Expedient de modificació de la ordenança fiscal núm. 11 corresponent a la taxa 
sobre el servei d'escorxador i transport de carns

1979/  /  1979/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 13, corresponent a la taxa 
per prestació de serveis de cementiri

1979/  /  1979/  /  

2506Expedient llicències municipals d'obres. Terminis i prorrogas 1979/  /  1979/  /  

2506Expedient de modificació de les ordenances fiscales següents : núm. 7 de la 
taxa sobre llicències urbanítiques. Núm. 11 servei d'escorxador. Núm. 13 servei 
de cementiri. Núm. 15 bis servei de recollida domiciliaria de deixalles

1979/  /  1979/  /  

2506Expedient de modificació de la ordenança fiscal núm. 7 corresponent a la tasa 
sobre llicències urbanístiques

1979/  /  1979/  /  

2506Expedient de l'ordenança fiscal núm. 15 bis, corresponent a la taxa pel servei 
de recollida domiciliaria de deixalles

1979/  /  1979/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, corresponent a :  taxa 
sobre indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 12, corresponent a : taxa 
sobre llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d'ús públic

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de creació de l'ordenança fiscal núm. 53, corresponent a : 
contribució territorial urbana. Tribut local de caràcter real

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de creació de l'ordenança fiscal núm. 56, corresponent a : llicència 
fiscal de l'impost sobre els rendiments del treball personal. Tribut local de 
caràcter real

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de creació de l'ordenança fiscal núm. 54, corresponent a : quota fixa 
de la contribució territorial rústica i pecuària. Tribut local de caràcter real

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 6, corresponent a : 
llicència obertura d'establiments

1980/  /  1980/  /  

2506Expedients de creació de l'ordenança fiscal núm. 59 corresponent a : Taxa 
sobre quioscs a la via pública

1980/  /  1980/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 18, corresponent a : taxa 
per ocupació del subsòl de terrenys d'ús públic

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 37, corresponent a : tribut 
amb fi no fiscal sobre les façanes en mal estat de conservació

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 36 bis, correspondent a : 
tribut amb fi no fiscal per el servei de la lluita sanitària contra la ràbia

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 15, corresponent a : taxa 
sobre prestació dels serveis de clavegueram

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 49 corresponent a : impost 
municipal sobre circulació de vehicles

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 1 bis corresponent a : 
contribucions especials

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de creació de l'ordenança fiscal núm. 58 , corresponent a : Taxes 
sobre ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de creació de l'ordenança fiscal núm. 57, corresponent a : 
participació en els impostos estatals

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança núm. 4, corresponent a : taxa sobre 
autorització per utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs el escut 
del municipi

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 2 , corresponent a : tribut 
amb fi no fiscal de solars sense voltar

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 3 corresponent a : segell 
municipal

1980/  /  1980/  /  

2506Expedient de modificació de la ordenança fiscal núm. 17 , corresponent a : taxa 
sobre desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d'ús 
públic

1980/  /  1980/  /  

2355Projecte modificat de l'ordenança de prevenció contra el foc 1980/  /  1984/  /  

2506Ordenança fiscal núm. 60. Taxa sobre rails, pals, cables, cartells, caixes 
d'amarre i altres. FECSA liquidacions

1980/  /  1986/  /  

2507Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 49 corresponent a : impost 
municipal sobre circul·lació de vehícles

1981/  /  1981/  /  

2507Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 15 bis corresponent a : 
taxa per el servei de recollida domiciliaria de deixalles

1982/  /  1982/  /  

2507Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 13 corresponent a : taxa 
sobre el servei de cementiri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal

1982/  /  1982/  /  

2507Expedient de modificació de l'ordenança fiscal núm. 12 corresponent a : taxa 
sobre llocs , barraques , casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d'ús públic

1982/  /  1982/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2507Expedient de nova implantació de l'ordenança fiscal núm. 61 corresponent a : 
taxa per la prestació del servei de numeració d'edificis i finques urbanes del 
terme municipal

1982/  /  1982/  /  

2512Ordenança municipal per regular, en sòl urbà, la construcció en edificis  i 
conjunts de cossos sortints i elements sortints

1982/  /  1982/  /  

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 15. Taxa de servei de clavegueram 1983/  /  1983/  /  

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 7. Taxa d'atorgament de llicències 
urbanístiques

1983/  /  1983/  /  

2507Aprovació de l'ordenança fiscal núm. 44. Taxa de portades, aparadors i vitrines 1983/  /  1983/  /  

2507Aprovació de l'ordenança fiscal núm.    Taxa per atorgament de llicències i 
autoritzacions administratives d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer

1983/  /  1983/  /  

2507Modificació de la ordenança fiscal núm. 58. Taxa sobre ocupació de terrenys 
d'ús públic amb taules i cadires

1983/  /  1983/  /  

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 2. Arbitri amb fi no fiscal sobre solars 
sense barrar

1983/  /  1983/  /  

2507Modificacions de l'ordenança fiscal núm. 51. Taxa d'entrada de vehicles a 
través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments, càrrega i 
descàrrega

1983/  /  1983/  /  

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 15 bis reguladora de la prestació del 
servei de recollida d'escombraries i neteja viaria

1983/  /  1985/  /  

2507Ordenança fiscal núm. 13. Taxa de cementiri municipal i altres serveis fúnebres 
municipals

1984/  /  1984/  /  

2507Taxa dels documents que expedeixen l'Administració o les autoritats municipals 
a instància de la  part

1984/  /  1984/  /  

2507Ordenança fiscal general. Capitol I. Disposicions Generals 1984/  /  1984/  /  

1188  Normativa provisional d'utilització del pavelló del poliesportiu municipal 1984/  /  1985/  /  

2507Modificació de l'ordenança núm. 15 bis reguladora de la taxa per prestació del 
servei de recollida domiciliaria d'escombraries i neteja viaria

1984/09/21 1985/03/14

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 32 reguladora de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys (Plusvàlua)

1985/  /  1985/  /  

2507Ordenança fiscal núm. 15 bis. Taxa per prestació del servei de recollida 
d'escombraries i neteja viària

1985/  /  1985/  /  

2512Ordenança-reglament relatiu al servei de subministrament d'aigües potables al 
municipi

1985/11/29 1985/11/29

2507Modificació de l'ordenança fiscal núm. 15 bis reguladora de la taxa per recollida 
domiciliaria d'escombraries i neteja viària

1986/  /  1986/  /  

2507Derogació de  diverses ordenances fiscals 1986/  /  1986/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2507Ordenança fiscal num. 20 reguladora de la prestació del servei de recollida i 
custodia de gossos abandonats en la via pública

1986/09/26 1986/09/26

2507Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys (plusvàlua)

1986/  /  1986/  /  

2508Ordenances fiscals. Modificació de tarifes 1987/  /  1987/  /  

2508Ordenança fiscal nº 38. Reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles 
de tracció mecànica  en les vies del municipi

1987/  /  1987/  /  

2508Imposició d'una taxa per retirada de vehicles en la via pública. Aprovació de 
l'ordenança fiscal

1987/  /  1987/  /  

2508Modificació d'ordenances fiscals 1987/  /  1988/  /  

2512Aprovació de l'ordenança de circulació 1988/  /  1988/  /  

2508Expedient aprovació ordenances fiscals any 1990 1990/  /  1990/  /  

2508Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública 1990/  /  1990/  /  

2512Aprovació del quadre sancionador d'acord am la " Llei de tràfic, circulació de 
vehicles a motor, i seguretat vial "

1990/  /  1990/  /  

2508Modificació d'ordenances fiscals per a 1991 1991/  /  1991/  /  

2508Ordenances fiscals 1991/  /  1991/  /  

956  Ordenances fiscals 1991/  /  1992/  /  

2509Ordenança reguladora del preu públic per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials constituits en el vol, el sòl i el subsòl de domini públic a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments

1992/  /  1992/  /  

2509Modificació de les ordenances fiscals per a l'any 1992 1992/  /  1992/  /  

2509Aprovació de l'annex a l'ordenança general de preus públics. Tarifes per 
estacionament limitat

1992/  /  1992/  /  

2509Ordenances fiscals per a 1992 1992/  /  1992/  /  

2512Ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi urbà 1992/  /  1992/  /  

2509Aprovació del preu públic per utilització del pavelló poliesportiu, camp de futbol 
i parc de Can Xifreda

1993/06/29 1993/06/29

2509Aprovació de l'expedient per la modificació d'ordenances fiscals que hauran de 
regir l'exercici de 1993

1993/  /  1993/  /  

2509Modificació ordenances fiscals per l'any 1994 1994/  /  1994/  /  

2509Modificació ordenances fiscals per a 1995 1994/10/27 1994/10/27

2512Aprovació de la normativa reguladora de les arees d' estacionament limitat i 
fixació de sancions

1994/03/25 1994/03/25

2509Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 1996 1995/11/20 1995/11/20

2509Ordenança fiscal de retirada de vehicles 1995/  /  1995/  /  
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2513Calendari fiscal 1995. Quadre tarifes de l'IVTM per a 1995 1995/  /  1995/  /  

2509Expedient per la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici de 1997 1996/10/  1996/10/  

2512Aprovació inicial del quadre de sancions a annexar a l'ordenança de circulació 1996/06/27 1996/06/27

2512Ordenança reguladora de la tinença, comerç i recollida d'animals domèstics de 
companyia

1996/  /  2000/  /  

2509Proposta per la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 1998 1997/11/10 1997/11/10

2509Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l'exercici de 1999

1998/11/12 1998/11/12

2512Proposta relativa a l'aprovació inicial de l'ordenança municipal de circulació i 
seguretat viària

1998/01/08 1998/01/08

2509Modificació de les ordenances fiscals -IVTM i ICO- d'acord amb les 
modificacions introduïdes per la llei 50/1998 de 30 de desembre

1999/01/28 1999/01/28

2509Aprovació definitiva de l'expedient d'ordenances fiscals per l'any 2000 1999/12/30 1999/12/30

2512Modificació de l'ordenança municipal de circulació i seguretat viària 1999/01/28 1999/01/28

2510Aprovació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 
2001

2000/11/06 2000/11/06

2510Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals que regiran l'any 2002

2001/11/08 2001/11/08

2510Expedient de modificació i imposició d'ordenances fiscals per a l'exercici 2003. 
Taxa d'escombraries

2002/11/11 2002/11/11

2352 És còpiaReglament del servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de 
companyia

2003/  /  2003/  /  

2510Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals que regiran l'any 2004

2003/11/12 2003/11/12

2511Ordenances fiscals que es mantenen pel 2004. Text adaptat al redactat de 
l'ORGT publicat.

2004/  /  2004/  /  

2511Ordenances fiscals any 2005 2005/  /  2005/  /  

2511Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 
de 2006

2005/11/10 2005/11/10

2511Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. Any 
2005

2005/  /  2005/  /  

2511Tramesa ordenança fiscal núm. 7 a Gas Natural - Gestió fiscal 2006/09/  2006/09/  

2511Proposta per la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2007 2006/11/13 2006/11/13

2511Ordenances fiscals any 2006 2006/  /  2006/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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

1170  Constitució de l'Ajuntament 1932/  /  1936/  /  

1265Renovació de l'Ajuntament 1971/  /  1974/  /  

1265Constitució de l'Ajuntament 1979/  /  1979/  /  

459  Constitució de la Corporació resultant de les eleccions del 10 de juny 1987/  /  1987/  /  

459  Constitució de la Corporació resultant de la moció de censura del 20 de 
setembre

1988/  /  1988/  /  

464  Constitució de la Corporació resultant de les eleccions celebrades el 26 de maig 1991/  /  1991/  /  

464  Constitució de la Corporació resultant de les eleccions celebrades el 28 de maig 1995/  /  1995/  /  

466  Constitució de la Corporació resultant de les eleccions celebrades el 26 de maig 1995/  /  1995/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.01.02.01.05

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Càrrecs municipals

1170  Incidències de càrrecs 1930/  /  1934/  /  

1177  Presa de posició de  consellers 1936/  /  1936/  /  

1130  Expedient per a la renovació de S.S. de l'alcalde 1964/  /  1964/  /  

1265Dimissió del regidor J.M.D 1978/  /  1978/  /  

1265Renúncia del regidor J.C.P i C.R.F i proposta del nomenament J.R.B 1979/  /  1979/  /  

1265Renúncia de S.R.P com a membre de la comissió municipal permanent essent 
substituït per J.R.B

1979/  /  1979/  /  

1265Renúncia del regidor F.S.G i proposta del nomenament de R.J.A 1979/  /  1979/  /  

1265Renúncia del regidor J.R.B i proposta del nomenament A.S.A 1980/  /  1980/  /  

1265Substitució de J.R.B com a membre de la comissió municipal permanent essent 
substituït per S.R.P

1980/  /  1980/  /  

1265Cessament del regidor de R.D.G essent substituït per M.S.F 1982/  /  1982/  /  

1266Canvi de membre de la comissió permanent entre V.G.Ll i E.B.P 1983/  /  1983/  /  

1631  Organització i incidències de càrrecs 1983/  /  1985/  /  

2300Aprovació de l'assignació als regidors. 2001/04/04 2001/04/04

2300Assignacions als regidors. Ratificació Resolució Alcaldia 1-7-2002 pel que 
respecta a la dedicació parcial del regidor . Acta Ple 22-07-2002

2002/07/22 2002/07/22

2281Carta informant del cessament del càrrec de regidor d'ensenyament 2003/  /  2003/  /  

2300Proposta d'assignacions al regidors. 2003/07/  2003/07/  

2300Assignacions als regidors. Ratificació Resolució Alcaldia 1-7-2003 pel que 
respecta a la dedicació parcial del regidor.

2003/07/03 2003/07/03

2495Carta comiat. Regidor de Comunicació Institucional i Participació Ciutadana 2007/05/  2007/05/  
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Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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

1264Comissió coordinadora demanda pel secretariat local del congrés de cultura 
catalana

1977/  /  1977/  /  

1264Pactes amb els partits polítics 1978/  /  1978/  /  

1265Mocions 1981/  /  1981/  /  

2294Expedients d’aprovació de mocions. Mociò relativa a la necessitrat d'augment 
de places de centre de dia per a disminuïts al Vallès Oriental.

2001/11/08 2001/11/08

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció d'adhesió al pla nacional de la 
joventut.

2001/11/29 2001/11/29

2294Expedients d’aprovació de mocions. Mociò de suport al correllengua 2001/03/29 2001/03/29

2294Expedients d’aprovació de mocions.Mociò conjunta ACM-FCM en relació al 
projecte de llei d'estabilitat pressupostària.

2001/11/08 2001/11/08

2294Expedients d’aprovació de mocions. Mociò en relació amb el principi 
d'administració única i competència en matèria d'hisendes locals

2002/04/04 2002/04/04

2294Expedients d’aprovació de mocions. Mociò de suport a la convenció europea. 2002/05/06 2002/05/06

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció relativa al transport públic a 
Granollers.

2002/05/30 2002/05/30

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre el retorn dels papers de 
Salamanca.

2002/07/22 2002/07/22

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a la Plataforma pel català 
als Registres Civils.

2002/09/26 2002/09/26

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport al correllengua. 2002/09/30 2002/09/30

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre el projecte de llei de reforma 
de la llei d'hisendes locals.

2002/10/30 2002/10/30

2294Expedients d’aprovació de mocions. Mociò per la consideració dels municipis 
petits en la modificació de la llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització 
comarcal de Catalunya.

2002/07/22 2002/07/22

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per adherirse a l'establiment d'una 
nova ordenació de l'accès a Canovelles des de la C-17.

2002/  /  2002/  /  

2281Mocions de suport al Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de sol·licitar 
un grup mes de batxillerat nocturn a l'IES Antoni Cumella de Granollers. Anys 
2002/2003

2002/  /  2003/  /  

2294Proposta d'adhesió al manifest contra les agressions feixistes, prou impunitat 2003/10/01 2003/10/01
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2294Expedients d’aprovació de mocions. Adhesió a la moció relativa al manifest 
d'acord al trasllat de la reserva d'animals del parc zoològic de Barcelona a la 
finca Torre Marimon de Caldes de Montbui.

2003/01/09 2003/01/09

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció d'altres ajuntaments. 2003/  /  2003/  /  

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció contra la guerra a l'Iraq. 2003/03/27 2003/03/27

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per CiU, ISFC-FIC i 
ERC sobre l'autogovern de Catalunya i la necessitat d'un nou Estatut Nacional.

2003/07/30 2003/07/30

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF sobre la 
legalització de la zona de granges i l'eliminació de purins.

2003/07/30 2003/07/30

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF per agraïr 
als voluntaris la tasca realitzada durant els incendis de l'agost de 2003.

2003/10/01 2003/10/01

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF contra la 
violència skin al Vallès.

2003/10/01 2003/10/01

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF sobre la 
regulació viària al municipi.

2003/07/30 2003/07/30

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció per sol·licitar un jutjat mercantil a 
Granollers.

2003/11/26 2003/11/26

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a la campanya per tal que 
la UNESCO declari la sardana patrimoni de la humanitat.

2003/11/26 2003/11/26

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF sobre la 
millora de la parada del bus davant dels Pinets

2003/10/01 2003/10/01

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció de suport al Manifest de 25 de 
novembre de 2003, "Xarxa de dones contra la violencia"

2003/11/26 2003/11/26

2296Proposta presentada per PSC-ISF per a la millora del servei d'ambulàncies al 
nostre municipi.

2003/07/30 2003/07/30

2296Proposta presentada per PSC-ISF per a la previsió de subministrament d'aigua 
potable al municipi.

2003/07/30 2003/07/30

2296Proposta presentada PSC-ISF per a l'elaboració d'un nou Estatut d'Autonomia 
per a Catalunya.

2003/07/30 2003/07/30

2296Proposta d'aprovació del manifest en defensa del Dret Civil Català. 2003/10/01 2003/10/01

2296Proposta presentada per PSC-ISF sobre la contractació d'Electra Caldense a 
tots els edificis municipals.

2003/10/01 2003/10/01

2296Proposta sobre la forma de pagament i infraestructura per al correcte 
funcionament del grup municipal dels PSC-ISF-PM

2003/10/01 2003/10/01

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF sobre la 
forma de pagament i infraestructura per al correcte funcionament del grup 
municipal de PSC-ISF.

2003/07/30 2003/07/30
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2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple  per demanar  que s'adecenti 
el pati annex al pavelló, de l'escola pública "Jaume Balmes", presentada pel 
grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - 
Progrés municipal.

2004/02/25 2004/02/25

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport al manifest dels grups 
municipals amb representació a l'Ajuntament de Banyoles per la condemna a 
dit Ajuntament pel naufragi esdevingut el dia 8 d'octubre de 1998 presentada 
pel grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant 
Feliu - Progrés Municipal

2004/02/25 2004/02/25

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a l'alcalde de Sora i de 
condemna a la violència.

2004/01/28 2004/01/28

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció d'adhesió de l'ajuntament a les 
pretensions de l'Associació Pro-Memòria als Immolats per la llibertat a 
Catalunya.

2004/01/28 2004/01/28

2294 Enric Blancafort Mumbrú i Pere Pladevall VallcorbaExpedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple sobre la diversitat lingüística 
de l'Estat presentada per regidors del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal.

2004/01/14 2004/01/14

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple  per demanar una nova zona 
de jocs infantils al davant de l'escola pública "Jaume Balmes", presentada pel 
grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - 
Progrés Municipal.

2004/02/25 2004/02/25

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple en rebuig de la treva 
unilateral d'ETA a Catalunya, presentada pel grup municipal del partit dels 
socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal.

2004/02/25 2004/02/25

2294Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a Josep Alsina i Alsina 
exregidor de l'Ajuntament de Banyoles, presentada pel grup municipal del partit 
dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal.

2004/02/25 2004/02/25

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per l'elaboració d'un nou Pla 
General Urbanísitc presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa 
de St Feliu-Progrés Municipal

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per l'elaboració d'una ordenança 
que obligui a netejar els terrenys urbans bruts i/o en mal estat presentada pel 
grup unicipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-
Progrés Municipal

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport per l'alliberament del 
peatge de l'A-17 a la Llagosta

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per reclamar el distintiu CAT a les 
matrícules.

2004/07/01 2004/07/01

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció a favor de la publicació de les 
balances fiscals entre les CCAA i l'Estat.

2004/07/01 2004/07/01
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2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a la campanya Free 
Catalonia - Catalunya Lliure

2004/07/28 2004/07/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per la millora de la situació de les 
persones amb dependència.

2004/06/02 2004/06/02

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció perquè posin llums vermells als 
passos de vianants  presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-
Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per la millora del transport públic a 
Sant Feliu de Codines.

2004/06/02 2004/06/02

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció d'adhesió a la xarxa de pobles i 
ciutats pels dret humans de la Diputació de Barcelona.

2004/06/02 2004/06/02

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar a la Generalitat que 
allarguin la línia d'autobús de Caldes de Montbui-Granollers a Sant Feliu de 
Codines, presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Iniciativa de Sant Feliu-Progrés Municipal.

2004/10/28 2004/10/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció de reconeixement de la Llengua 
Catalana com a llengua de la Constitució Europea.

2004/07/01 2004/07/01

2295Rectificació de la moció sobre les televisions locals aprovada pel ple en sessió 
d'1 de juliol de 2004

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple per demanar un informe a 
secretaria de l'Ajuntament sobre la recollida de RSU i la neteja viària durant el 
setembre de 2003

2004/10/28 2004/10/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció "Correus en les llengues de l'Estat 
Espanyol"

2004/02/25 2004/02/25

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció perquè s'elabori una ordenança 
municipal que reguli un espai a les cuines o safareigs de tots els habitatges 
nous o reformats per poder classificar les deixalles presentada pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa St Feliu-Progrés 
Municipal

2004/10/28 2004/10/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple per demanar un informe a 
Secretaria de l'Ajuntament sobre les activitats de l'empresa Cirera al nostre 
municipi presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Iniciativa St Feliu-Progrés Municipal

2004/10/28 2004/10/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple sobre el finançament dels 
Ajuntaments.

2004/04/28 2004/04/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per a l'adhesió a la Campanya Cat. 2004/04/28 2004/04/28

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a les víctimes de 
l'atemptat de Madrid de l'onze de març de 2004 i de rebuig a qualsevol tipus de 
terror.

2004/03/29 2004/03/29
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2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport al col·lectiu per a la 
correció del desequilibri fiscal de Catalunya.

2004/03/29 2004/03/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció  per la reforma del codi penal. 2004/03/29 2004/03/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció  que presenta el grup de CiU de 
reconeixement al M.H.Sr. Jordi Pujol i Soley.

2004/03/29 2004/03/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre la requalificació com 
equipament  de les parcel·les 8 i 9 del polígon 5 de la U.A. 6.2 Les Escoles, de 
790,11 m2 en total, a fi d'agregar-es a la zona escolar del municipi i tenir-la 
com a futur emplaçament de la futura llar d'infants pública del municipi, 
presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St 
Feliu-Progrés Municipal

2004/09/29 2004/09/29

2295Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar un centre de dia on 
actualment es troba el centre de salut presentada pel Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de Sant Feliu-Progrés Municipal

2004/10/28 2004/10/28

2296Proposta al Ple per demanar un espai al butlletí municipal, presentada pel grup 
municipal del partit dels socialistes de Catalunya-Iniciativa de Sant Feliu-
Progés Municipal.

2004/04/28 2004/04/28

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per arreglar el camí del cementiri i 
elaborar un pla d'arranjament de carrers no asfaltats o d'asfaltt provisional en 
molt mal estat presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Iniciativa de Sant Feliu-Progrés Municipal

2004/10/28 2004/10/28

2296Proposta per l'aprovació del manifest pels 25 anys d'ajuntaments democràtics. 2004/04/28 2004/04/28

2296Proposta al Ple per demanar zones d'esbarjo infantil i fonts, presentada pel 
grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya-iniciativa de Sant Feliu-
Progrés Municipal.

2004/04/28 2004/04/28

2296Certificat del ple relatiu al condol per la mort del senyor Joan Raventós Carner. 2004/01/28 2004/01/28

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció de felicitació a la Federació 
Catalana de Patinatge i a la Secretaria General de l'Esport

2004/10/28 2004/10/28

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció en defensa de la rehabilitació 
pública del President Lluís Companys

2004/10/28 2004/10/28

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre la Constitució Europea 
presentada pel Grup Muncicipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Iniciativa de Sant Feliu-Progrés Municipal

2004/10/28 2004/10/28

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció de protesta sobre l'aportació de 
l'Estat al finançament del transport públic a Catalunya

2004/12/30 2004/12/30

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a les seleccions 
esportives catalanes

2004/12/30 2004/12/30

2297Certificat d'acord de ple de l'aprovació del manifest contra la violència de 
gènere.

2004/11/25 2004/11/25
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2297Proposta per a l'aprovació de l'acord de suport al Correllengua. 2004/10/28 2004/10/28

2298Manifest en defensa de l'escola catalana com a garantia de cohesió social. 2004/01/28 2004/01/28

2348Moció de reconeixement a la tasca de les oficines de Benestar i Família. 2004/  /  2004/  /  

2352Expedients d’aprovació de mocions. Moció per arreglar el camí del cementirí i 
elaborar un pla d'arrenjament de carrers no asfaltats

2004/  /  2004/  /  

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per renovar i ampliar els jocs 
infantils als parcs públics del poble presentada pel Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2005/06/30 2005/06/30

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es facin 6 pisos de 
lloguer per a joves a l'edifici de l'actual ajuntament presentada pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés 
Municipal

2005/05/26 2005/05/26

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es regularitzi el 
trànsit a la zona del Bògit presentada pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2005/05/26 2005/05/26

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que el terreny 
municipal qualificat com a zona verda al final de carrer Dr. Fleming s'habiliti 
temporalment com a aparcament públic gratuït

2005/01/27 2005/01/27

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per acabar el clavegueram del poble 
presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa 
de St Feliu-Progrés Municipal

2005/05/26 2005/05/26

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es regularitzi el 
trànsit del casc urbà de la vila i els passos de vianants presentada pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés 
Municipal

2005/05/26 2005/05/26

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció a favor d'un nou sistema de 
finançament

2005/02/24 2005/02/24

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció per fer una pista de skateboard i 
una zona de lleure i esports a l'aire lliure a sota el centre cívic presentada pel 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Iniciativa de St Feliu-
Progrés Municipal

2005/06/30 2005/06/30

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre la reordenació viària al serrat 
de Vic (nord) presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2005/04/07 2005/04/07

2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre la regulació viària al carrer 
Roure Gros presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2005/04/07 2005/04/07
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2296Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre l'arranjament i neteja del parc 
Usart presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Iniciativa de St Feliu-Progrés Municipal

2005/04/07 2005/04/07

2296Expedients d’aprovació de mocions. Mocions diverses d'altres ajuntaments 2005/  /  2005/  /  

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar una actuació conjunta 
en tots els temes que afecten a la variant presentada pel grup municipal del 
partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2005/06/30 2005/06/30

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció perquè el lloc web i les adreces de 
correu de l'ajuntament adoptin el domini ".cat"

2005/09/29 2005/09/29

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció per la reclamació d'una base 
d'ambulàncies a Caldes de Montbui

2005/09/29 2005/09/29

2297Moció presentada per un regidor del PSC demanant  ser defensat davant 
d'unes amenaces .

2005/02/25 2005/02/25

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a la proposta de nou 
estatut aprovada pel Parlament de Catalunya

2005/10/27 2005/10/27

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel grup municipal del 
partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa Sant Feliu - Progrés municipal 
sobre el projecte de la nova plaça

2005/10/27 2005/10/27

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció per fer una nova llar d'infants 
pública presentada pel grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya - 
Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2005/06/30 2005/06/30

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per un regidor en nom 
del PSC - ISF - PM

2005/12/01 2005/12/01

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel grup municipal del 
partit dels socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal 
sobre la redacció d'un ROM (Reglament Orgànic Municipal)

2005/07/28 2005/07/28

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre la demora en el pagament als 
municipis de la PIE a l'any 2006

2005/07/28 2005/07/28

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció per al reconeixement del model 
territorial basat en el binomi municipi i comarca

2005/07/28 2005/07/28

2297Expedients d’aprovació de mocions. Moció de suport a Lluís Maria Xirinacs 2005/10/27 2005/10/27

2297Prec sobre actuacions que es duran a terme a la carretera C-59 2005/04/07 2005/04/07

2489Expedients d’aprovació de mocions. Moció per acabar el clavegueram del 
poble. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2489Expedients d’aprovació de mocions. Moció per renovar i ampliar els jocs 
infantils als parcs públics. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de 
Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04
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2489Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es replantin els 
arbres a l'entrada de Can Xifreda. Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2489Expedients d’aprovació de mocions. Moció per elaborar una ordenança de 
control de sorolls. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - 
Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2489Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar referendum sobre la 
nova plaça. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - 
Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Mociò per felicitació a Montsenyor Pere 
Casaldàliga per atorgament del Premi Internacional Catalunya

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF-PM per 
demanar que l'estudi de reforma de les Normes Subsidiàries al centre urbà, 
vialitat i aparcament, tingui continuïtat en noves fases, a tot el poble. Que 
aquests treballs desemboquin en la consecució d'un nou pla general 
d'ordenament urbanístic del poble

2006/09/28 2006/09/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per declarar Dia Municipi 19 d'abril 2006/01/26 2006/01/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per posar, renovar i ampliar jocs 
infantils als parcs públics. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant 
Feliu - Progrés Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per elaborar ordenança de control 
de sorolls. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per replantar arbres a l'entrada de 
Can Xifreda. Partit Socialistes  de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per renovar la Fantasma del 
Correfoc. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per fer una pista de skateboard i 
una zona de lleure i esports a l'aire lliure, a sota el Centre Cívic.

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que l'ajuntament en 
ple voti l'al·legació presentada pels regidors del PSC al projecte de la nova 
variant de Sant Feliu de Codines. Partit Socialista de Catalunya - Iniciativa de 
Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/04/06 2006/04/06

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per creació àrea aparcament 
restringit a la plaça de l'esglèsia. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de 
Sant Feliu - Progrès Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció Grup ERC adhesió " Plataforma pel 
Dret a Decidir"

2006/01/26 2006/01/26
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2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal per demanar que es reguli el trànsit al casc urbà de la vial i els 
passos de vianants

2006/12/28 2006/12/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció pla per arreglar esglaonadament 
carrers plens de forats. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant 
Feliu - Progrés Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es regularitzi el 
trànsit a la zona del Bògit. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de 
Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció zona esports a l'aire lliure a la 
Fonteta. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa Sant Feliu - Progrés 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar nou pla general 
urbanístic. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per acabar el clavegueram del 
poble. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció demenar referendum sobre nova 
plaça. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per fer nova llar d'infants pública. 
Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció demanar regulació trànsit al casc 
urbà i passos de vianants. Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant 
Feliu - Progrès Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre el vot accesible 2006/09/28 2006/09/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per demanar que es reguli el trànsit al casc urbà de la vila i els 
passos de vianants.

2006/11/30 2006/11/30

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre l'adequació a l'Estatut 
d'Autonomia del Reial Decret 1513/2006 pel qual s'estableixen els 
ensenyaments mínims en Educació primària

2006/12/28 2006/12/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es facin 6 pisos de 
lloguer per a joves a l'edifici de l'actual ajuntament. Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Retirada del Ple del dia 6/04/2006 de les 7 mocions presentades pel partit 
Socialistes de Catalunya - Iniciativa Sant Feliu - Progrès Municipal

2006/04/04 2006/04/04
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2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció Grup PSC  " Suport creació museu 
d'oficis tradicionals "

2006/01/26 2006/01/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada per PSC-ISF-PM per 
demanar que s'estudiï els accessos a l'Escletxa i a la zona esportiva escolar; i 
si cal, com millorar-los.

2006/09/28 2006/09/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple per a l'elaboració d'una 
ordenança sobre animals domèstics d'abastament o carn. Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/06/29 2006/06/29

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal al ple per donar suport al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya

2006/06/01 2006/06/01

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per convertir l'Avinguda Escoles en direcció única

2006/11/30 2006/11/30

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès 
Municipal per demanar que es renunciï al procés de revisió dels cadastre 
municipal de béns immobles de Sant Feliu de Codines

2006/12/28 2006/12/28

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per exigir a l'empresa COPTÀLIA que faci la seva tasca correctament

2006/11/30 2006/11/30

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció Grup Municipal Socialista - Iniciativa 
per felicitar a monsenyor Pere Casaldàliga per atorgament del Premi 
Internacional de Catalunya

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa Sant Feliu - Progrés Municipal 
per demanar que se'ns responguin les següents preguntes formulades en 
l'anterior ple

2006/10/26 2006/10/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per a l'elaboració d'una ordenança sobre animals domèstics 
d'abastament

2006/10/26 2006/10/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per demanar un protocol de participació ciutadana clar i regular els 
processos d'informació a la ciutadania

2006/11/30 2006/11/30

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar que es reguli el trànsit 
al casc urbà de la vila i els passos de vianants. Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04
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2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per què s'arregli el pujador exterior del local dels avis

2006/10/26 2006/10/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció sobre l'arranjament i neteja del parc 
Usart. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Cataluny - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal 
al Ple per agrair a la Generalitat el  replantejament de les comunicacions entre 
el Vallès - Osona i el redimensionametn de la variant de la C-59 al seu pas per 
Sant Feliu de Codines

2006/06/01 2006/06/01

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció al Ple per l'elaboració d'un nou Pla 
General Urbanístic. Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant 
Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció per demanar un pla per arreglar 
esglaonadament els carrers plens de forats del poble. Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés Municipal

2006/05/04 2006/05/04

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Cataluny - Iniciativ de Sant Feliu - Progrés Municipal 
al Ple per l'elaboració d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal.

2006/06/01 2006/06/01

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció l'arranjament i neteja del parc Usart. 
Partit Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrès Municipal

2006/03/02 2006/03/02

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció Grup PSC " No subhasta seu antiga 
casa consistorial "

2006/01/26 2006/01/26

2490Expedients d’aprovació de mocions. Moció presentada pel Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa de Sant Feliu - Progrés 
Municipal per elaborar una ordenança  de control dels sorolls

2006/10/26 2006/10/26

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

1168  Representant de l'ajuntament a la capital 1962/  /  1974/  /  
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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

1743  Llibre d'actes de la junta municipal  locals associats 1908/  /  1913/  /  

1743  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1923/  /  1926/  /  

1746  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1949/  /  1957/  /  

1747  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1958/  /  1967/  /  

1748  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1967/  /  1976/  /  

1749  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1976/  /  1982/  /  

1750  Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1982/  /  1986/  /  

1750  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 1985/  /  1986/  /  

1751  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 1986/  /  1991/  /  

1752  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 1991/  /  1994/  /  

1753  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 1995/  /  1997/  /  

1754  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 1998/  /  2000/  /  

1755  Llibre d'actes de la Comissió municipal de govern 2001/  /  2002/  /  

1757  Llibre d'actes de la Junta de govern local 2003/  /  2004/  /  

1758  Llibre d'actes de la Junta de govern local 2005/  /  2005/  /  

1760  Llibre d'actes de la Junta de govern local 2006/  /  2006/  /  

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

430  Minutes d'actes de la Comissió municipal permanent 1952/  /  1958/  /  

431Minutes d'actes de la Comissió municipal permanent 1959/  /  1974/  /  

500  Minutes de la Comissió municipal permanent 1964/  /  1969/  /  

1264Extractes d'acords amb el govern civil 1969/  /  1971/  /  
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Codi 101.01.02.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de Governació

1266Governació municipal 1976/  /  1981/  /  

1267Governació municipal 1976/  /  1981/  /  

1315  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1983/  /  1984/  /  

1316  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1986/  /  1987/  /  

1317  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1988/  /  1989/  /  

1318  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1990/  /  1991/  /  

1319  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1992/  /  1992/  /  

1321  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1994/  /  1994/  /  

1322  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1995/  /  1995/  /  

1323  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1996/  /  1997/  /  

1324  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1998/  /  1998/  /  

1325  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1999/  /  1999/  /  

1326  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2000/  /  2001/  /  

1327  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2001/  /  2002/  /  
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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

1264Comissions municipals informatives 1977/  /  1977/  /  

430  Expedients de la Comissió informativa d'obres d'hisenda i personal 1983/  /  1983/  /  

430  Expedients de la Comissió informativa d'obres públiques, habitatge i urbanisme 1983/  /  1984/  /  

1640  Expedients de la Comissió informativa de sanitat, joventut i serveis socials 1983/  /  1984/  /  

1640  Expedients d'arqueig diari de la Comissió informativa d'hisenda 1983/  /  1985/  /  

2222 Pla EstratègicConvocatòria reunió 1/07/1994 per la presentació de l'avantprojecte del Pla 
Estratègic de Desenvolupament de Sant Feliu de Codines

1994/  /  1994/  /  

2217Reunions "Pla de Desenvolupament Estratègic" 1997/  /  1997/  /  

2355Adhesió a l' acord adoptat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès en relació amb 
l' espai agrari de Gallecs

2003/  /  2003/  /  

2489Proposta relativa al nomenament d'una comissió per l'expedient de delimitació 
del municipi de Gallifa

2005/12/01 2005/12/01

Codi 101.01.02.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

1127  Documentació relativa a la Diputació de Barcelona 1954/  /  1965/  /  

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

1270Mancomunitat intermunicipal 1968/  /  1980/  /  

1264Mancomunitat intermunicipal del Vallès 1977/  /  1977/  /  

1611Estatuts de la mancomunitat de municipis de Gallifa, Sant Llorenç Savall i Sant 
Feliu de Codines per la planta incineradora de residus sòlids urbans

1989/  /  1989/  /  

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

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Adhesió als projectes d'informatització comarcal 
elaborats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

1994/  /  1994/  /  
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Codi 101.01.02.05.03

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Organitzacions associatives d’ens 
locals

2482Renovació dels representants dels municipis inclosos en l'àmbit del Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària

2007/  /  2007/  /  

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

2281Programa " A l'escola juga net ".  Del Consorci per a la gestió dels residus del 
Vallès Oriental per les escoles. Juny 2003

2003/  /  2003/  /  

Codi 101.01.03.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA

2495Consorci de Comunicació Local. Delegació de vot reunió dia 12 de juny de 2007 2007/06/12 2007/06/12
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Codi 101.01.03.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

696Llibre de resolucions d'alcaldia 1952/  /  1979/  /  

696  Decrets d'alcaldia 1983/  /  1988/  /  

1711  Resolucions d'alcaldia relatives a l'abastament d'aigua 1986/  /  1990/  /  

1639  Resolucions d'alcaldia relatives al clavegueram 1991/  /  1992/  /  

1659  Resolucions d'alcalida relatives al servei d'aigua 1996/  /  2000/  /  

2297Proposta per l'aprovació de la resolució: "Ponts i no murs entre Israel i 
Palestina"

2004/10/28 2004/10/28

2348Resolucions d'alcaldia relatives a ajuts socials 2004/  /  2004/  /  

2353Resolució de l'alcaldia relatiu a les zones blaves i diseny dels rellotges 
d'aparcament

2004/  /  2004/  /  

2483Proposta de ratificació de la Resolució de l'Alcaldia de 20 de desembre de 
2004, contra la Resolució de 23 de juliol de 2004, de la Direcció General de 
Finançament Territorial, del Ministeri d'Economia i Hisenda

2004/12/30 2004/12/30

2297Proposta de resolució presentada per grup municipal de CiU sobre la gratuïtat 
del peatge de l'autopista C-33 (abans A-17) a l'alçada de la Llagosta.

2005/04/07 2005/04/07

2349Resolucions relatives a ajuts socials 2005/  /  2005/  /  

2483Ratificació del decret d'alcaldia pel qual es recorre en via contenciossdfs 
administrativa la liquidació practicada pel Ministeri d'Hisenda el 18 d'abril de 
2005, de les bestretes a compte de l'any 2004 per la compensació per pèrdues 
d'ingressos per l'IAE

2005/06/30 2005/06/30

2345Resolucions d'alcaldia relatives a serveis socials: relació de persones que han 
sol·licitat ajuts i atorgament d'ajuts

2006/  /  2006/  /  

2450Resolucions d'alcaldia sobre ajuts socials 2006/  /  2006/  /  

2580Ajuts Socials 2007. Resolucions d'Alcaldia 2007/  /  2007/  /  

784Resolució d'Alcaldia contractació de monitors pels Tallers d'Estudi Assistit pel 
curs 2007/2008

2007/11/  2008/  /  

2513Decret acordant sol·licitar a l'ORGT l'ajuda tècnica relativa a la tramitació de 
canvis de conductor i preparació material de resolucions

2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.01.03.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

1170  Edictes 1879/  /  1921/  /  

1170  Pregons 1885/  /  1899/  /  

1670  Ban de crida al sometent 1895/  /  1895/  /  

1055  Bans relatius a l'allistament de soldats 1939/  /  1939/  /  

1170  Bans 1940/  /  1962/  /  

1170  Edictes 1953/  /  1976/  /  

1663  Bans i edictes 1980/  /  1983/  /  

1587  Edictes d'alcaldia 1983/  /  1988/  /  

1650  Bans i avisos 1984/  /  1987/  /  

2355Bans pel cual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i altre 
documentació relativa a la prevenció d'incendis forestals.

1984/  /  2001/  /  

1568  Edictes penjats al tauló d'anuncis 1993/  /  1997/  /  

1569  Edictes penjats al tauló d'anuncis 1993/  /  1997/  /  

1570  Edictes penjats al tauló d'anuncis 1993/  /  1997/  /  

2301BOP  alta en el servei de notificació electronica de la publicació. 2005/04/  2005/04/  

2570Bans prevenció d'incendis forestals 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.01.03.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaConveni per instal·lar unes papereres públiques. El conveni és per cinc anys 
passat aquest temps les papereres seràn propietat de l'Ajuntament

1966/  /  1966/  /  

1261Expedient del conveni entre F.C.M i l'ajuntament per l'ocupació de les terres de 
la seva propietat urgentment necessàries per construir el carrer de la zona 
esportiva

1976/  /  1976/  /  

1260Conveni de reconeixement per part de J.V.R. de la distància actual de parterres 
i arbres a la plaça Font dels Àlbers

1981/  /  1981/  /  

1260Conveni entre R.C.S. I A.L.Q. sobre la reconstrucció per part de l'Ajuntament 
d'un mur al camí de les Aldees S.O.S

1981/  /  1981/  /  

1608  Conveni urbanístic Soleia-Vallbona (P.Usart) 1984/  /  1988/  /  

1494  Conveni per a la restauració de la torre del rellotge 1989/  /  1989/  /  

1167Conveni a signar amb la Junta d'Aigües. Obres pou del Fitó 1990/  /  1992/  /  

1608  Conveni urbanístic formalitzat amb el president de la fundació Agustí de 
Santacruz

1991/  /  1991/  /  

2513Aprovació del conveni amb l'OALGT per la gestió de les sancions per 
infraccions de trànsit

1994/09/29 1994/12/01

1279  Aprovació del conveni amb la Junta d'aigües per la construcció del dipòsit 
regulador per a aigua potable

1994/  /  1995/  /  

2298Còpia conveni de col·laboració entre la Diputació de Sant Feliu per a la 
realització del programa de millora de la inserció en l'àmbit local.

1997/  /  1997/  /  

2280Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Facultat Ciències de l'Educació.

1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de GovernAprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines i l'Associació Cultural de Granollers. Curs 2000/2001. Comissió de 
Govern 5/02/2001

2000/  /  2001/  /  

2280Conveni de col·laboració entre la FESEC i l'IES M. Carrasco i Formiguera. 
Formació de reciclatge . Curs gener 2001. Dill. dim. I dijous.

2001/  /  2001/  /  

2294 No s'ha arribat a realitzarConveni per a la realització del cens d'activitats Institut de Gestió Urbanística i 
Activitats Locals.

2001/11/29 2001/11/29

2300Conveni per concretar les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals per part de la Diputació de Barcelona.

2001/06/28 2001/06/28

2300Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. 2001/  /  2001/  /  

2300Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per les pràctiques d'una 
estudiant.

2001/  /  2001/  /  
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2352Aprovació del conveni de coordinació i col·laboració en matèria de Seguretat 
Pública i Policia entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines

2001/  /  2001/  /  

2353 El conveni és una fotocòpiaRatificació de l'acord d'adhesió al pacte territorial per a l'ocupació del Vallès 
Oriental

2001/12/27 2001/12/27

2353Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Granollers i 
l'ajuntament de Sant Feliu de Codines, entitat integrant del pacte territorial de 
promoció econòmica i ocupació de Granollers i del reglament de funcionament 
del pacte territorial del mercat de treball de Granollers

2001/12/03 2001/12/03

2353 conté sol·licitud per la realització de controls de contaminació 
acústica i el conveni no està signat

Conveni  entre el departament d'Indústria, Comerç i Turisme i les 
concessionaries del servei itv

2001/  /  2001/  /  

2353Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i les entitats que 
integren el pacte territorial de promoció econòmica i ocupació Granollers

2001/  /  2001/  /  

2346Proposta d'aprovació del conveni marc per fomentar i implementar els diferents 
programes d'intervenció en l'àmbit de competències de la Secretaria Sectorial 
d'Execució Penal del Departament de Justícia

2002/  /  2002/  /  

2356Conveni específic entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i el Servei 
d'Esports de la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Protocol 
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Actuacions: organització 
d'esdeveniments de caràcter puntual, desenvolupament de programes 
esportius, adquisició de material espotiu

2002/  /  2002/  /  

2281Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i 
l'Associació Cultural de Granollers. Curs 2002/2003

2002/  /  2003/  /  

2280Aprovació de l'esborrany de conveni de col·laboració amb el Dep. 
d'Ensenyament per al projecte " Aula de Natura "  . Desembre 2003. Conte el 
projecte " Aula de Natura " i visita de la Delegació de Noruega.

2003/  /  2003/  /  

2282Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines i L'Associació Cultural de Granollers pel curs 2003/2004. Comissió de 
Govern 20-11-2003

2003/  /  2003/  /  

2300Conveni pel qual es concreta la realització de les funcions de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals per part de la Diputació de 
Barcelona.

2003/  /  2003/  /  

2348Còpia del conveni de col·laboració  entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Organització Internacional per le Migracions (OIM) pels immigrants que volen 
retornar al seu pais.

2003/  /  2003/  /  

2352Conveni sobre les connexions al sistema d'informació policial entre la direcció 
general de seguretat ciutadana i l'ajuntament de Sant Feliu de Codines.

2003/  /  2003/  /  

2352Proposta de conveni per a la utilització de la xarxa àgora d'emergències de la 
Generalitat  de Catalunya pels ajuntaments amb policia local, com a nous 
usuaris externs

2003/  /  2003/  /  
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2353Aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Granollers i els 
ajuntaments integrants del pacte de treball de Granollers per al finançament de 
les accions de l'exercici 2003

2003/  /  2003/  /  

2354Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona, relatiu al Pla de 
Vigilància complementària contra incendis forestals

2003/04/28 2003/04/28

2488Adhesió al conveni marc per fomentar i implementar els diferents programes 
d'intervenció en l'àmbit de competències de la secretaria de serveis 
penitenciaris, rehabilitació i justicia juvenil, subscrit per l'ACM i la FMC per a 
l'any 2003

2003/10/29 2003/10/29

2203  Convenis de manteniment ctre de Salut; Conveni Creu Roja de cessió locala la 
Creu Roja, 1995

2004/  /  2004/  /  

2225Aprovació del conveni entre l'organisme autònom Flor de Maig de la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament relatiu amb l'organització d'una diplomatura de 
postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i 
comunitari sota la denominació: "Participació i desenvolupament sostenible". 
Junta de Govern Local 18/10/2004

2004/  /  2004/  /  

2301Conveni per l'ampliació de la delegació en la Diputació de Barcelona de 
determinades funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries. 
Acta Ple 29 de març de 2004

2004/03/29 2004/03/29

2348Conveni entre l'Ajuntament i l'Associació Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu 
de Codines per la gestió de l'Equipament Municipal Casal Municipal de la Gent 
Gran

2004/04/  2004/04/  

2349Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACMC)

2004/  /  2004/  /  

2352Conveni tipus per a la delegació de competències per a la prestació del servei 
públic comarcal: centre d'acollida d'animals domèstics de companyia

2004/  /  2004/  /  

2355Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de 
Bigues i Riells, l'Ajuntament de Gallifa, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, 
l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall i l'ADF El Pinyó.

2004/  /  2004/  /  

2357Conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i l' Àrea d'Esports de la 
Diputació de Barcelona corresponent a la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMC)

2004/  /  2004/  /  

2357Conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i la Diputació de 
Barcelona de  "Programa adreçat a persones adultes", "Programa l'Esport en 
Edat Escolar" i programa adreçat a la gent gran " A Cent cap als Cent"

2004/  /  2004/  /  

2358Fitxes de demandes per l'establiment del conveni amb l'Àrea de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona i l'ajuntament de Sant Feliu de Codines 
dins de la "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat"

2004/  /  2004/  /  
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2360 Inclou DisketteProposta d'aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per al 
seguiment de les estratègies i accions durant l'any 2004, en el marc del 
protocol General Xarxa Bàsica de Municipis de Qualitat 2004-2007, com a 
entitat interlocutora del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i 
l'Ocupació Vallès Oriental

2004/  /  2004/  /  

2453Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
i Moto Club Cingles de Bertí.  XXXII edició dels Tres dies dels Cingles

2004/10/09 2004/10/11

2453Aprovació de la minuta del conveni sobre el servei de prèstec de matèrial 
esportiu del servei d'Esports de la Diputació de Barcelona. Junta de Govern 
Local 6-4-2004

2004/04/06 2004/04/06

2453Convenis entitats esportives 2004 2004/  /  2004/  /  

2454Conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu i el Club de Fútbol Sant Feliu per la 
realització de les obres d'ampliació del bar annex al camp de fútbol municipal ( 
30-03-2004). Arrendament de les instal·lacions adscrites al servei de bar del 
camp de fútbol municipal (26-03-2004).

2004/03/26 2004/03/30

2576Conveni pel desenvolupament local i l'ocupació Vallès Oriental, de suport a la 
planificació, gestió i seguiment d'estrategies i accions per al desenvolupament 
econòmic i l'ocupació

2004/  /  2004/  /  

2360Documentació per a la implantació  metodologia-aplicatiu Xaloc de l'àrea de 
Promoció econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

2004/  /  2005/  /  

2359Adhesió de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines al protocol general de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona

2004/  /  2007/  /  

2359Adhesió de l'Organisme Autònom Local de Cultura i Promoció - Centre Cívic La 
Fonteta- al protocol General de la Diputació de Barcelona Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) 2004-2007. Fitxes necessitats de l'OALCP - 
Centre Cívic La Fonteta-

2004/  /  2007/  /  

2359Expedients de sol·licitud de material a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2004-2007. Àmbit 
mobiliari urbà. Bancs i papereres

2004/  /  2007/  /  

2359Expedients de sol·licitud de material a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2004-2007. 
Contenidors recollida selectiva.

2004/  /  2007/  /  

2359Adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al Protocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona. Fitxes 
necessitats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines

2004/  /  2007/  /  

2355Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'ajuntament de Sant 
Feliu de Codines i l'ADF El Pinyo pel Pla de Vigilància complementària 
d'incendis forestals

2005/  /  2005/  /  

2358Conveni marc d'adhesió a la Xarxa Local de Consum amb la Diputació de 
Barcelona. Junta de Govern Local 28/9/2005

2005/  /  2005/09/28
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2453Conveni amb el CEIP Jaume Balmes per la utilització del pavelló 2005/10/  2005/10/  

2453Ratificació del contingut dels convenis subscrits amb les entitats esportives 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club Petanca La Fonteta 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Patins Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Penya Esportiva Piscina 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club de Futbol sala Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni  Club de Bàsquet Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Moto Club Cingles de Bertí 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club d'Hoquei Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni  Club Atlètic Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club Esportiu Racó del Bosc 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club de Golf Can Bosch 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club de Futbol Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Penya Esportiva 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Secció Ciclista del Club Hoquei Patins Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Societat de Caçadors 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Escuderia Vall del Tenes - Sant Feliu Club Esportiu Automobilista 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club de Tenis Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Centre Excursionista Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2455Conveni Club Billar Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Grup de Teatre Deixalles '81 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Esbart Codinenc 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Grup de Correfoc del Follet i la Fantasma 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Sense Estovalles 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni La Colla del Rodet 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Jubilats i Pensionistes Sant Feliu de Codines 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Penya Barcelonista Els Blaugrana 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Associació de Veïns Racó del Bosc 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni La Pinya 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Societat Coral La Poncella 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Amics de l'Art de Sant Feliu de Codines 2005 2005/  /  2005/  /  

19/12/2016 Pàgina 32 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2488Aprovació del conveni marc per fomentar i implementar els diferents programes 
d'intervenció en l' àmbit de competències de la secretaria de serveis 
penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil

2005/12/01 2005/12/01

2488Conveni Agrupació de Sevillanes de Sant Feliu 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Agrupació Sardanista de Sant Feliu de Codines 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Ona Codinenca 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Boines Negres 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Centre Excursionista de Sant Feliu 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Il·lusió Òptica 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Gremi de Sant Antoni Abat 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Associació Amics del Museu de Sant Feliu de  Codines 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni en Clau de Jazz 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Associació de Músics de Sant Feliu de Codines -La Caldera- 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Casal Cultural Codinenc 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Espai Espigopi 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Associació de Música i Arts Sant Feliu de Codines i Escola de Música 
2005

2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Associació de Músics de Sant Feliu de Codines -La Caldera- 2005 2005/  /  2005/  /  

2488Conveni Grup de Teatre Scena Blaugrana 2005 2005/  /  2005/  /  

2491Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i el projecte Aula Natura : La Galaieta

2005/04/18 2005/04/18

2492Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines i l'Associació Cultural de Granollers pel curs 2005/2006

2005/12/19 2005/12/19

2493Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 2005/  /  2005/  /  

2493Conveni de juliol 2005 del curs de nivell I3 entre el Consorci per a Normalització 
Lingüística i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines

2005/  /  2005/  /  

2493Aprovació del conveni entre el Consorci de Normalització Lingüística i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a la realització de cursos de català 
per a adults

2005/07/25 2005/07/25

2495Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament. 
Estudiants en pràctiques

2005/  /  2005/  /  

2504Aprovació del conveni amb l'assemblea local de la Creu Roja de Sant Feliu de 
Codines

2005/05/18 2005/05/18
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2225Aprovació del conveni de col·laboració entre l'organisme autònom flor de maig, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu: curs de 
postgrau sobre metodologies participatives per al desenvolupament local i 
comunitari

2005/  /  2006/  /  

2450Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines sobre la xarxa d'informació de serveis socials d'atenció primària 
(XISSAP)

2005/  /  2006/  /  

2358Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per l'aplicació del 
SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal)

2006/  /  2006/  /  

2450Proposta aprovació conveni col·laboració per custodia claus prestació servei de 
teleassistència amb Sergesa Televida,S.L.

2006/05/15 2006/05/15

2453Conveni Penya Esportiva Piscina 2006 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club de Golf Can Bosch 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club Petanca La Fonteta 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Societat de Caçadors 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Escuderia Vall del Tenes - Sant Feliu Club Esportiu Automobilista 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club de Futbol Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club Patí Atlètic Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club Billar Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club Tennis Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club de Tennis Taula Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Secció Ciclista del Club Hoquei Patins Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni amb la Penya Esportiva Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Moto Club Cingles de Bertí 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni  Club de Bàsquet Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Club Esportiu Racó del Bosc 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Centre Excursionista Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2455Conveni Secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Patins Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2483Conveni creació telecentre 2006/05/  2006/05/  

2488Conveni Boines Negres 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Associació de Músics de Sant Feliu " La Caldera " 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Sense Estovalles 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2006/  /  2006/  /  
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2488Conveni Agrupació Sardanista 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Grup de Teatre Scena Blaugrana 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni KulActiu 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Societat Coral " La Poncella" 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni marc per fomentar i implementar diferents programes d'intervenció en 
l'àmbit de competències serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil

2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Agrupació de Sevillanes de Sant Feliu 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Centre Excursionista  2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Associació Amics del Museu 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni La Colla del Rodet 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Ona Codinenca 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Jubilats i Pensionistes 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Monts pel vint-i-u 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Casal Cultural Codinenc 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Esbart Codinenc 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Gremi de Sant Antoni 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Grup de Teatre Deixalles ' 81 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni La Pinya 2006 2006/  /  2006/  /  

2488Conveni Associació de Veïns del Racó del Bosc 2006 2006/  /  2006/  /  

2492Prorroga del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i 
Universitat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines " Projecte La Galaieta "

2006/06/  2006/06/  

2493Proposta per aprovació del conveni entre el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines pel qual es 
formalitza el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en 
llars de titularitat municipal

2006/04/06 2006/04/06

2493Conveni de col·laboració Associació Cultural de Granollers Curs 2006/2007. 
Regidoria d'Ensenyament

2006/10/03 2006/10/03

2493Proposta acceptació conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament 
per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

2006/03/20 2006/03/20

2500Conveni Xarxa Telecentres. Projecte Telecentre de Sant Feliu de Codines. " 
Telecodines "

2006/03/  2006/03/  

2502Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de 
Trànsit i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a la redacció d'un Pla Local 
de Seguretat Viària

2006/05/04 2006/05/04
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2571Proposta aprovació conveni regulador del " Pla de vigilància complementària 
d'incendis forestals de l'any 2006 "

2006/03/20 2006/03/20

2577Proposta per l'aprovació del conveni amb l'Associació de buscadors de feina 
per l'assessorament de l'Escola-Taller Forestal

2006/10/03 2006/10/03

2578Conveni de col·laboració per a l'establiment de la Xarxa Transició Educació 
Treball (TET) del Vallès Oriental.

2006/09/  2006/09/  

2579Aprovació conveni col·laboració entre Diputació de Barcelona i l'Ajuntament per 
posar a disposició la metodologia-aplicatiu Xalo

2006/09/05 2006/09/05

2450Addenda 2006 - 2007 al II Conveni interadministratiu entre l'ajuntament de Sant 
Feliu de Codines i el Consell Comarcal.

2006/  /  2007/  /  

2450Aprovació conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal per al 2006 / 
2007. Finançament professional. Junta de Govern 16-10-2006

2006/  /  2007/  /  

2572Notificació conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental

2006/  /  2007/  /  

784Conveni col·laboració Tallers d'Estudi Assistit entre l'Ajuntament i SES Manuel 
Carrasco i Formiguera

2007/10/  2007/10/  

785Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines per al Pla Educatiu d'Entorn

2007/  /  2007/  /  

2264Proposta per aprovació del contingut i signatura de conveni de cooperació amb 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis Socials

2007/11/05 2007/11/05

2409Expedient de conveni amb el Club de Fútbol Sant Feliu per a la instal·lació de 
gespa artifical del camp de fútbol

2007/  /  2007/  /  

2409Expedient de conveni entre la Federació Catalana de Fútbol i la Caixa pel 
finançament de camps de gespa artificial. Aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Club de Fútbol Sant Feliu  i l'Ajuntament pel finançament i 
del ddocument de cessió de crèdit.

2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Centre Excursionista Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni  Club de Bàsquet Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club de Tenis Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Secció Ciclista del Club Hoquei Patins Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club de Tennis Taula Sant Feliu 2007/08/02 2007/08/02

2455Conveni Club Petanca Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Moto Club Cingles de Bertí 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club Esportiu Racó del Bosc 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Escuderia Vall del Tenes - Sant Feliu Club Esportiu Automobilista 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2007/  /  2007/  /  
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2455Conveni Societat de Caçadors 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club de Futbol Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club Secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2455Conveni Club de Golf Can Bosch 2007/  /  2007/  /  

2485Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i 
l'empresa Gas Natural en la remodelació del camp de futbol municipal

2007/  /  2007/  /  

2487Aprovació de l'annex del conveni marc d'adhesió a la xarxa local de consum 
(XLC), per a l'any 2007, entre l'Ajuntament i la Diputació

2007/  /  2007/  /  

2488Conveni 2007. Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2007/  /  2007/  /  

2488Teatre Deixailles' 81. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Ona Codinenca. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Associació Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Kul Actiu. Conveni 2007 2007/04/  2007/04/  

2488Esbart Codinenc. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Grup de Teatre Scena Blaugrana. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Conveni marc per fomentar i implementar diferents programes d'intervenció en 
l' àmbit de competències  serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil

2007/  /  2007/  /  

2488Associació Veïns Racó del Bosc. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Agrupació Sardanista Sant Feliu. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Sense Estovalles. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Agrupació de Sevillanes de Sant Feliu. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Gremi Sant Antoni Abat. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Centre Excursionista de Sant Feliu. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488La Pinya. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Associació Amics del Museu de Sant Feliu. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Casal Cultural Codinenc. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Boines Negres. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Associació dels Músics de Sant Feliu - La Caldera. Conveni 2007 2007/  /  2007/  /  

2489Cartes convocatòria. Signatura convenis de les entitats 2007/03/  2007/03/  

2489Conveni de col·laboració Gas Natural-Ajuntament. Festa Major 2007 2007/10/15 2007/10/15

2489Justificació convenis entitats 2007/11/  2007/11/  

2493Conveni OME 2007/  /  2007/  /  
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2494Carta  comiat regidor d'ensenyament 2007/  /  2007/  /  

2494Cursos de català curs 2007/2008. Annexes conveni entre el Consorci per la 
Normalització Lingüística i l'Ajuntament

2007/11/  2007/11/  

2494Proposta d'acord per l'aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament pel programa de teatre, música i dansa a Sant Feliu. Curs 
2007/2008

2007/12/17 2007/12/17

2503Conveni Correos 2007/06/  2007/06/  

2573Aprovació del conveni regulador del "Pla de vigilància complementària 
d'incendis forestals de l'any 2007"

2007/04/16 2007/04/16

2573Conveni amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
Objecte : finançament adicional del servei de recollida selectiva de les fraccions 
de vidre, paper cartró i envasos lleugers per l'any 2007

2007/07/05 2007/07/05

784 Sol·licitud de pròrroga i addenda al conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al Pla 
Educatiu Entorn. Curs 2008-2009

2008/07/  2008/  /  

784Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i el SES 
Manuel Carrasco i Formiguera pels tallers d'estudi assistit

2008/09/  2008/09/  

1647Aprovació del conveni regulador del " Pla de Vigilància Complementària 
d'Incendis Forestals " de l'any 2008

2008/  /  2008/  /  

1647Conveni. Grup de voluntaris forestals de Sant Feliu de Codines. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2264Aprovació del contingut i la signatura del III conveni interadministratiu de 
col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis 
socials

2008/07/07 2008/07/07

2266Proposta per l'aprovació del contingut i signatura de conveni de cooperació de 
l'Ajuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis 
socials any 2008/2009

2008/11/11 2008/11/11

2267Modificació conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum 2008/  /  2008/  /  

2269Prórroga conveni entre el Departament d'educació i l'Ajuntament per al Projecte 
d'Atenció Educativa a la Diversitat de l'Alumnat

2008/07/04 2008/07/04

2269Proposta d'acord per la pròrroga del conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament pel programa de Teatre, Música i Dansa a Sant Feliu de Codines

2008/10/14 2008/10/14

2482Conveni de pràctiques. Servei d'Ocupació de Catalunya 2008/  /  2008/  /  

2485Proposta d'aprovació d'un conveni per a la realització d'un DVD de la història 
de Sant Feliu de Codines

2008/04/14 2008/04/14

2486Aprovació dels convenis i subvencions a les entitats culturals i esportives 2008/06/25 2008/06/25

2494Conveni entre l'Ajuntament i el Consorci per la Normalització Lingüística 2008/04/  2008/04/  

2629Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Cooperativa 70 
SCCL en l'àmbit de la producció d'energia electrònica fotovoltaica. Any 2008

2008/  /  2008/07/  
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4291a. Notificació. Convenis Culturals i Esportius 2009/  /  2009/  /  

786Conveni i annexos entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l'organització de cursos de català 
per adults

2009/04/21 2009/04/21

1648Conveni Grup de Voluntaris Forestals 2009/  /  2009/  /  

1648Conveni Ajuntament-Recicloil, S.L. contenidor recollida oli vegetal 2009/  /  2009/  /  

1648Aprovació del Conveni regulador del "Pla de Vigilància complementàri 
d'Incendis Forestals"

2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club Esportiu Racó del Bosc 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club de Futbol Sant Feliu.Comptes 2007-2008. Escrit concessió bar 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Escuderia Vall de Tenes-Sant Feliu "Club Esportiu Automobilista" 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Ona Codinenca Ràdio 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Secció Ciclista del Club de Hoquei Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club de Bàsquet Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club de Tennis Taula Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club de Hoquei Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club Golf Can Bosch Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club Petanca La Fonteta 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Moto Club Cingles de Bertí 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Club Billar Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Penya Barcelonista Els Blaugrana 2009/  /  2009/  /  

1991Modificació conveni entre l'Ajuntament i La Penya Barcelonista Els Blaugrana. 
Queda sobre la taula

2009/06/  2009/06/  

1991Aprovació dels convenis i subvencions a entitats esportives 2009/04/14 2009/04/14

1991Conveni Societat de Caçadors 2009/  /  2009/  /  

1991Conveni Centre Excursionista Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1992Club Atlètic Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

1992Conevi Club de Tennis Sant Feliu 2009/  /  2009/  /  

2265Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'Associació Amics per 
Sempre per a la cessió d'espais pes a la realització del campus esportiu a la 
zona esportiva Solanes

2009/06/16 2009/06/16

2266Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i la Ludoteca Joc Màgic 
per a la cessió d'espais per a la realització d'algunes de les activitats del casal 
d'estiu a la zona esportiva de Solanes

2009/06/16 2009/06/16
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2266Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de l'addenda per a l'any 2009 
al III conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials

2009/  /  2009/  /  

2265Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestió 
ajuts de menjador escolar curs 2009-2010

2009/  /  2010/  /  

1641Aprovació convenis culturals any 2010 2010/02/26 2010/02/26

1642Proposta d'acord per l'aprovació de l'addenda al conveni subscrit amb 
l'Associació de Música i Arts de Sant Feliu de Codines

2010/05/25 2010/05/25

1992Conveni Moto Club Cingles de Bertí 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club Esportiu Racó del Bosch 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Societat de Caçadors 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club de Tennis Taula Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club Petanca La Fonteta 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Centre Excursionista Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club de Hoquei Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Ona Codinenca Ràdio 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club de Futbol Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club de Tennis Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club Atlètic Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Moto Club Manresa 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Secció Ciclista del Club Hoquei Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Penya Barcelonista Els Blaugrana 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club de Basquet Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

1992Conveni Club Billar Sant Feliu 2010/  /  2010/  /  

2265Proposta d'acord per al conveni entre l'Ajuntament i Humana per a la 
instal·lació d'un contenirdo de recollida de roba utilitzada

2010/11/30 2010/11/30

2266Proposta d'aprovació del contigut i signatura de l'addenda al conveni de 
cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
matèria de serveis social any 2009

2010/01/12 2010/01/12

2267Comunicat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d'aprovació de la 
modificació i pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntament de la 
comarca en matèria d'ajuts de menjador. Notificació de l'acord. Conveni

2010/05/  2010/05/  

2270Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i 
el Consorci per a la Normalització Lingüística

2010/03/23 2010/03/23
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2270Conveni Anem al Teatre 2009/2010. Ajuntament de Sant Feliu de Codines i 
Diputació de Barcelona

2010/01/12 2010/01/12

2270Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines per al projecte d'atenció a la diversitat al SES Manuel 
Carrasco i Formiguera

2010/05/21 2010/05/21

2267Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de l'addenda per l'any 2010 al 
III conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials

2010/  /  2011/  /  

2267Justificació conveni Serveis Socials Bàsics 2010 2011/01/14 2011/01/14
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Codi 101.01.03.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

1172 (Camisa de conservació) ( 4 fulls) Interrogatori de l'alcalde a uns facciosos 1840/  /  1840/  /  

1170  Nomenament de la Junta interina del "Montepio de la Virgen de los Dolores" 1932/  /  1932/  /  

1169  Alcaldia 1940/  /  1975/  /  

2598Escrit de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament per haver realitzat unes 
obres no autoritzades de la construcció de 48,6 m2. de vorera, un  mur de 
contenció de terres de 10 metres de longitud, una escala de pedra i una 
instal·lació de conducció d'aigües a través de la via Ctra. Sant Llorenç Savall

1942/  /  1942/  /  

2598Carta de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines a l'empresa Asland per la 
compra de ciment portland per realitzar obres a la població.

1944/08/22 1944/08/22

2598Carta d'agraïment per l'ajuda econòmica de l'Ajuntament  per la construcció 
d'una  claveguera al carrer Queipo de Llano ( abans carrer Barcelona)

1945/06/15 1945/  /  

2598Sol·licitud per instal·lar una fábrica de teixits al carrer Doctor Tomàs Borrell 
número 26

1945/09/  1945/10/  

10003Expedients d'Alcaldia amb escrits sobre el baixador situat entre els números 11 
i 17 de la carretera de Sant Llorenç

111971/  /  2002/  /  

2513Comunicats Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 1989/  /  1989/  /  

2513Pla de col·laboració de la Diputació en relació a la inspecció de llicència fiscal 1989/  /  1989/  /  

2513Expedient delegació en la Diputació de Barcelona de la gestió tributària i 
recaptadora de l'impost sobre béns immobles

1989/  /  1989/  /  

2513Comunicats Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària 1989/  /  1990/  /  

2513Expedient delegació en la Diputació de Barcelona de la gestió recaptadora dels 
tributs locals

1990/  /  1990/  /  

1612  Balanç de l'estat actual de la residència Agustí Santacruz 1991/  /  1991/  /  

2508Moció de l'alcaldia sobre la sol·licitud al Ministerio de Economia y Hacienda 
d'ajornament de l'aplicació de l'impost sobre activitats econòmiques

1991/  /  1991/  /  

1612  Sol·licitud veins Barri La Soleia per a la pavimentació dels carrers i clavegueram 1992/  /  1992/  /  

1320Expedient de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1993/  /  1993/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de bústies a la direcció general de correus i 
telègrafs

1993/04/  1993/04/  

1362  Expedients d'alcaldia 1995/  /  1998/  /  
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2513Delegació en l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la gestió 
recaptatòria de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

1996/11/  1996/11/  

2298Convocatòria a la reunió de 30 de juny de 1998 per la retirada del cable 
convencional i suport aeri de FECSA del carrer Agustí Santacruz.

1998/  /  1998/  /  

1363  Expedients d'alcaldia 1999/  /  2000/  /  

2505Campanya  de donació de sang 1999/  /  2006/  /  

2503Correos i Telègrafs tractament de les notificacions 2000/06/  2000/06/  

1364  Expedients d'alcaldia 2001/  /  2001/  /  

2503Correos y Telégrafos. Sol·liciten certificació referent a diferents dades de la 
població

2001/04/  2001/04/  

2296Proposta per l'agermanament entre la ciutat de Bales (Filipines) i Sant Feliu de 
Codines

2002/09/26 2002/09/26

2281Reunió informativa sobre Projecte de Llei del Mercat de Valors . 17-07-2003 2003/  /  2003/  /  

2296Adhesió al manifest al respecte dels petits municipis. 2003/04/  2003/04/  

2495Guia d'acollida municipal -Secretaria per a la Immigració- 2003/12/  2003/12/  

2576Aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2004 2003/09/29 2003/09/29

2495Projecte Wi-Fi 2004/  /  2004/  /  

2495Pàgina Web Sant Feliu. Agraïments 2004/01/  2004/01/  

2495Eixos per a la definició d'un programa d'agenda 21 local o de projecte de 
municipi

2004/05/  2004/05/  

2495Digitalització de documents 2004/  /  2004/  /  

2495WEB Municipal de Sant Feliu. Detall del nombre de visites 2004/09/15 2004/09/15

2495Pla per a la creació de parcs públics infantils a Sant Feliu 2004/09/  2004/09/  

2495Projecte de Telecomunicacions basat en Xarxa Wi-Fi 2004/  /  2004/  /  

2495Sol·licitud per la introducció de noves tecnologies en la prestació dels ens 
Locals de Catalunya

2004/10/05 2004/10/05

2495Premi " Arrel " de comunicació. Diputació de Barcelona 2004/  /  2004/  /  

2495Comunicacions amb les regidories 2004/  /  2004/  /  

2500Premis Fundació Caixa Sabadell. Projecte radio municipal 2004/05/27 2004/05/27

2571Estatuts de l'Associació del Grup de Voluntaris de Sant Feliu de Codines 2004/05/31 2004/05/31

2574Documentació que és l'informe sobre l'activitat duta a terme per l'agent 
d'ocupació i desenvolupament local (AODL). Mesos juny, juliol i agost de 2004

2004/06/  2004/08/  

2574Documentació que és l'informe sobre l'activitat duta a terme per l'AODL de Sant 
Feliu de Codines. Mesos setembre, octubre, novembre i desembre de l'any 
2004

2004/09/  2004/12/  
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2574Informe sobre l'activitat duta a terme per l'AODL de Sant Feliu de Codines. 
Primer semestre de l'any 2004

2004/  /  2004/  /  

2576Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 20/9/2004 d'aprovació de 
les festes locals

2004/09/29 2004/09/29

2495Proposta per a la definició d'un Pla d'Acció d'Organització i Sistemes, Millora 
Administrativa

2004/  /  2005/  /  

2578Prospecció d'empreses a Sant Feliu de Codines a càrrec del prospector del 
Consell Comarcal

2004/  /  2007/  /  

2301Expedients d'Alcaldia. Registre electrònic d'empreses licitadores. 2005/  /  2005/  /  

2353Acta d'entrega del local cedit a correus 2005/  /  2005/  /  

2492Sol·licitud d'una oficina municipal d'escolarització (OME) 2005/08/  2005/08/  

2495Projecte Telecodines 2005/  /  2005/  /  

2495Proposta per l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci de Comunicació Local. 
Acceptació dels Estatuts

2005/06/30 2005/06/30

2495Premis Fundació Caixa Sabadell 2005. Creació Telecentre 2005/05/  2005/05/  

2500Presentació de la candidatura de l'Ajuntament de Sant Feliu al premi La Malla 
de noves tecnologies

2005/  /  2005/  /  

2500Comunicacions amb els regidories 2005/  /  2005/  /  

2500Presentació de la candidatura de l'Ajuntament de Sant Feliu al premi Arrel de 
butlletins municipals

2005/  /  2005/  /  

2500Projecte Wi-Fi i Al-Pi 2005/  /  2005/  /  

2504Sol·licitud d'assessorament per la presència de coloms detectada en el nucli 
urbà del municipi. Àrea de Salut Pública i Consum

2005/12/05 2005/12/05

2571Escrit de Fai Ecologic. Optimització de resclosa com a punt d'aigua contra 
incendis

2005/08/  2005/08/  

2571Grup Voluntaris Forestals. Tramitació davant els Serveis Territorials de Ports i 
Transports de l'exempció d'autorització de transports -tarja- del vehicle que té 
adscrit a les tasques d'extinció d'incendis

2005/01/  2005/01/  

2571Diversos. Agraiment al Grup de Voluntaris Forestals de Sant Feliu de Codines 2005/02/18 2005/02/18

2571Abonament factura seguiment Porta a Porta 2005 ( Gestió de Residus Cirera ) 2005/  /  2005/  /  

2574Càlcul desglossat dels costos laborals totals anuals per cada AODL 2005/  /  2005/  /  

2575Informe sobre l'activitat duta a terme per l'AODL de Sant Feliu de Codines 2005/06/23 2005/10/31

2575Informe sobre l'activitat duta a terme per l'AODL de Sant Feliu de Codines. 
Primer semestre de l'any 2005

2005/  /  2005/  /  

2576Documentació autorització/petició de connexió d'unitats de gestió a la xarxa 
telemàtica del SOC

2005/04/  2005/04/  
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2576Integració en el pacte territorial de Granollers amb l'actuació Club de Feina 2005/06/27 2005/06/27

2576Documentació justificativa de l'acció Club de Feina executada. Any 2005. 
Servei d'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya

2005/  /  2005/  /  

2576Diversos. Expedient d'exclusió del  cens de centres col·laboradors en matèria 
de formació ocupacional

2005/  /  2005/  /  

2576Aprovació de les festes locals per l'any 2006 2005/06/30 2005/06/30

2575Informe sobre l'activitat duta a terme per l'AODL de Sant Feliu de Codines. De 
l'1 de novembre de 2005 al 30 de juny de 2006

2005/11/01 2006/06/30

2577Autorització alumnes/treballadors Escola-Taller avançament beca del 30 
desembre de 2005 al 30 d'abril de 2006

2005/12/30 2006/04/30

2577Memòria descriptiva (2005-2006).  Escola- taller Salvador Seguí "Treball 
Forestal"

2005/  /  2006/  /  

2578Relació assistencia mensual alumnes Escola - Taller Salvador Seguí 2005/12/  2006/01/  

2483Expedients d'Alcaldia. Substitució antigues cabines telefóniques per un mòdul 
de telèfonica a la plaça Dr. Miquel Vila

2006/07/  2006/07/  

2489Informació sobre enquesta contestada per a aquesta fundació ( Fundació 
Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals )

2006/  /  2006/  /  

2490Carta agraiment per donació plànols de l'any 1919. 2006/06/  2006/06/  

2490Consulta a l'Agència Catalana de l'Aigua de les prospeccions de l'aigua de 
l'Ajuntament de Gallifa al paratge " La Roca "

2006/10/25 2006/10/25

2490Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Ampliació nomenclàtor 
oficial 2005-2006

2006/06/  2006/06/  

2490Resposta al escrit presentat sobre la necessitat de col·locar unes banderes a la 
façana de l'Ajuntament

2006/  /  2006/  /  

2490Carta felicitació a Restaura 2006/06/  2006/06/  

2490Resposta d'Alcaldia a la invitació per la representació teatral de l'Ajuntament de 
Miajadas

2006/06/29 2006/06/29

2495Premis de Comunicació Local. Diputació de Barcelona per a l'any 2006 2006/  /  2006/  /  

2495Consell General del Consorci de Comunicació Local 2006/11/30 2006/11/30

2495Qüestionari mitjans de comunicació públics locals catalans. Resultat del cens. 
Laboratori Comunicació Pública Universitat Autònoma de Barcelona

2006/  /  2006/  /  

2495Acta de la Reunió del Consell General del Consorci de Comunicació Local. 2006/11/30 2006/11/30

2500Telecentre e-codines. Conferència " Telecentres : un impuls cap a l'era digital " 2006/12/  2006/12/  

2500FESINTERNET 2006. Informació díptics Festa d'Internet de Catalunya 2006/04/  2006/04/  

2500Telecentre e-codines. Carta a la Diputació de Barcelona 2006/12/04 2006/12/04

2502Requeriment neteja/poda dels arbres del solar del Camí del Dipòsit número 17 2006/02/06 2006/02/06
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2502Sol·licitud alta usuaris base de dades de l'ORGT 2006/01/04 2006/01/04

2502Carta a Serveis Vies Locals. Problemàtica al C/ Camí de les Elies 2006/01/01 2006/01/01

2502Requeriment neteja carrers. Carrer Antoni Gaudi 2006/02/07 2006/02/07

2502Instància topades per camions i reparació balcó. Carrer Mossèn Josep Rossell 2006/05/  2006/05/  

2502Requeriment neteja/poda dels arbres del solar del carrer Figueretes número 11 2006/02/06 2006/02/06

2502Sol·licitud increment servei recollida domiciliària fracció orgànica 2006/02/21 2006/02/21

2502Carta danys per ratxes de vent 2006/03/13 2006/03/13

2502Neteja solars 2006/  /  2006/  /  

2502Pla d'emergència de protecció civil per a inundacions (Inuncat) 2006/  /  2006/  /  

2502Reclamació dirigida a Coptalia-Copcisa 2006/02/28 2006/02/28

2502Requeriment poda d'abres de la finca de l'Avinguda Catalunya número 44 2006/02/21 2006/02/21

2502Sol·licitud entrevista per estudi de mesures per a la millora de la seguretat 
vianants i vehicles a la C-59

2006/03/  2006/03/  

2502Assignació carrer nova opertura anomenat passatge del Pou de l'Hostal 2006/04/  2006/04/  

2502Expedients d'Alcaldia pel canvi de nom del carrer del Call del Montbrú 2006/11/  2006/11/  

2502Sol·licitud per posar taules i cadires al bar "Celler del Tiet" a la plaça Escletxa 
número 1

2006/04/  2006/04/  

2502Proposta per adequació procediment sancionador a la Llei 17/2005 - Regula 
permís i llicència conducció per punts i modifica el text articulat de la llei sobre 
trànsit, circulació vehicles a motor i seguretat vial

2006/06/29 2006/06/29

2503Accident de trànsit vehicle de l'Ajuntament 2006/08/02 2006/08/02

2503Proposta per la modificació de la delegació en materia de trànsit a l'ORGT. 2006/11/13 2006/11/13

2504Proposta aprovació pacte per la salut. Pacte per la Salut Vallès Oriental. 2006/03/02 2006/03/02

2504Sol·liciten les dades corresponents al nombre d'habitants del padró, actualitzat 
a 31 de desembre de 2005

2006/01/31 2006/02/03

2505Memòria de les activitats de la Creu Roja. Any 2006 2006/  /  2006/  /  

2571Documentació infraccions tinença gossos perillosos degut a una denúnci 2006/02/20 2006/02/20

2572Proposta per a l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis Catalans 
per a la recollida selectiva porta a porta

2006/  /  2006/  /  

2576Contractes de formació 2a. fase alumnes Escola-Taller (del 30 de juny a 29 
desembre de 2006)

2006/07/  2006/07/  

2576Informe semestral del seguiment de l'escola taller 2006/05/23 2006/05/23

2576Resolució final acomiadament 2006/06/  2006/06/  

2576Oferta de treball OSOC Granollers Perifèria. Vacant professor- monitor Escola-
Taller

2006/10/  2006/10/  
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2576Documentació que completa la documentació entregada en data registre 
25/09/2006

2006/11/  2006/11/  

2577Planificació 2a. fase Escola-Taller (OTG Granollers Perifèria) 2006/07/  2006/07/  

2577Informe semestra de seguiment de l'Escola-Taller 2006/12/11 2006/12/11

2577Assistència alumnes Escola - Taller 2006/06/  2006/06/  

2577Autorització alumnes Escola-Taller avançament beca mes de maig i juny 2006/07/17 2006/07/17

2577Asignació de còdig de compte de cotització-C.C.C.-, nomines Escola-Taller 2006/  /  2006/  /  

2578Assistència mensual alumnes/treballadors  Escola - Taller 2006/02/  2006/02/  

2578Signatures alumnes/treballadors.  Escola - Taller Salvador Seguí "Treball 
Forestal" Sant Feliu de Codines

2006/05/  2006/05/  

2578Assistència mensual alumnes/treballadors Escola - Taller 2006/04/  2006/04/  

2578Visita d'inspecció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Actuació : Club de feina 2006/02/22 2006/02/22

2578Assistència alumnes/treballadors  Escola - Taller 2006/03/  2006/03/  

2578Proposta de fixació de les festes locals del municipi per a l'any 2007 2006/09/28 2006/09/28

2578Escrit a Direcció General d'Energia i Mines 2006/06/  2006/06/  

2578Assegurança Escola - Taller jardineria i forestal 2006/02/24 2006/06/29

2578Projecte Xarxa TET local Sant Feliu de Codines 2006/  /  2006/  /  

2578Reclamació a Wanadoo 2006/10/  2006/10/  

2579Curs de monitors de lleure no realitzat 2006/  /  2006/  /  

2579Jornada Territorial Xaloc 2006/12/04 2006/12/04

2579Navegació aplicatiu XALOC 2006/11/  2006/11/  

2502Comunicacions 2006/  /  2007/  /  

2503Renovació D.N.I. 2006/  /  2007/  /  

2502Pla local de seguretat viària elaborat l'any 2006. Període de vigència 2007 - 
2010

2006/  /  2010/  /  

2482Expedients d'Alcaldia. Organisme de Gestió Tributària. Diversos 2007/  /  2007/  /  

2482Expedients d'Alcaldia. Proposta d'adhesió a la pòlissa d'assegurances de 
responsabilitat civil i patrimonial subscrita per l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb l'asseguradora Zúrich

2007/03/05 2007/03/05

2487Constitució d'una nova associació  " Grup de Comerciants Codinencs " 2007/01/  2007/01/  

2487Programa Mentor. Assistència tècnica directe als ens locals en la seva tasca de 
suport a les empreses

2007/  /  2007/  /  

2489Carta despedida de l'alcalde Sr. Francesc Pineda i Fontserè 2007/  /  2007/  /  

2489Sra. Neus Alcoverro Giner. Sol·licitud informació eleccions municipals 2007 2007/09/  2007/09/  
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2489Comunicació nova seu de l'ajuntament al registre d'ens locals 2007/  /  2007/  /  

2489Diversos alcaldia 2007/  /  2007/  /  

2489Associació Catalana de Municipis i Comarques. Diversos 2007/  /  2007/  /  

2489Proposta de festes locals per a 2008 2007/09/  2007/09/  

2489Enviament dades nou alcalde pel gabinet de relacions públiques i protocol 2007/10/  2007/10/  

2489Sol·licitud del Sr. Pere Castells Davi sobre informació del sou dels regidors i de 
l'alcaldia

2007/  /  2007/  /  

2489El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques envia la pregunta 
presentada al Parlament referent al calendari previst per a enllaçar directament 
Barcelona amb Sant Feliu, Bigues i l'Ametlla amb un servei públic d'autobús

2007/  /  2007/  /  

2495Fitxa municipi Sant Feliu de Codines. Petició informació del Consell Comarcal 2007/05/  2007/05/  

2500Canvi de titularitat de domini  www.santfeliudecodines.cat 2007/11/  2007/11/  

2500Projecte Xarxa Ciutadana e-codines 2007/02/  2007/02/  

2503Sol·licituds diverses 2007/  /  2007/  /  

2503Cartell informatiu sobre les mesures de seguretat i prevenció de riscos en la 
recollida de pinyes

2007/  /  2007/  /  

2503Recull de fax a Coptalia 2007/  /  2007/  /  

2503Club Rotary Sant Feliu de Codines Cingles de Bertí. Utilització d'un local de la 
zona esportiva Solanes

2007/  /  2007/  /  

2503Neteja de solars 2007/  /  2007/  /  

2503Aixecament suspensió temporal del servei públic comarcal Centre d'Acollida 
d'Animals Domèstics de Companyia

2007/02/  2007/02/  

2503Modificació d'expedicions i horaris de l'empresa Ferrocariles i Transportes, S.A. 
Sagalés

2007/  /  2007/  /  

2503Escola de Policia de Catalunya. Sol·licitud d'adreça de correu electrònic 2007/  /  2007/  /  

2503Neteja solar 2007/  /  2007/  /  

2503Pla especial del sistema viari del nucli antic 2007/02/05 2007/02/05

2503Parcel·les amb perill d'incendis. Racó del Bosc 2007/  /  2007/  /  

2503Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 2007/  /  2007/  /  

2503Sanció 30/07/2007. Expedient 0082392761-3 2007/07/30 2007/07/30

2503Assistència juridica. Simbols que representen la nació espanyola. Associació 
Catalana de Municipis i Comarques

2007/  /  2007/  /  

2503Autorització rodatge. 2007/07/  2007/07/  

2503Autorització per aparcar darrera l'ajuntament els dissabtes de mercat 2007/  /  2007/  /  
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2503Sol·licitud per poder utilitzar el terreny de la Ctra. Sant Miquel del Fai núm. 8 
per posar-hi contenidors de deixalles.

2007/  /  2007/  /  

2503Campanya de prevenció del risc de nevades 2007/  /  2007/  /  

2504Direcció General de Recursos Sanitaris. Sol·licitud planol del municipi 2007/  /  2007/  /  

2504Exemplars dels opuscles.    - A mí també em passa.. I a tu?, - Fes-te'l teu! 2007/  /  2007/  /  

2504Comunicacions regidoria 2007/  /  2007/  /  

2505Campanya donació sang 2007/  /  2007/  /  

2505Departament de Salut. APSCAT. Controls des de l'àmbit de salut 2007/  /  2007/  /  

2505La Marató de TV3 2007/  /  2007/  /  

2505Servei de Salut Pública i Consum. Fitxa tècnica de necessitats. Certificat de 
l'empresa conforme està autoritzada per a fer serveis amb plaguicides ( Grupo 
Serdesa, S.A.)

2007/  /  2007/  /  

2505Captura de coloms 2007/  /  2007/  /  

2505Carta. Menjar dels coloms 2007/  /  2007/  /  

2505Manipuladors d'aliments 2007/  /  2007/  /  

2572Pla de vigilància complementària per la campanya 2007. Procés de selecció i 
contractació del personal. Data de presentació fins el dia 9 de març de 2007

2007/03/09 2007/03/09

2573Diversos 2007 2007/  /  2007/  /  

2576Documentació requerida pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Justificació 
Escola-Taller

2007/04/  2007/04/  

2576Justificació econòmica 2a. fase Escola-Taller (del 30 de juny al 29 de desembre 
de 2006). Gener 2007 (I)

2007/01/  2007/01/  

2576Justificació econòmica 2a. fase Escola Taller (del 30 de juny al 29 de desembre 
de 2006). Gener 2007 (II)

2007/01/  2007/01/  

2576Documentació justificativa acció: Club de la  Feina any 2006. Servei d'ocupació 
de Catalunya. Generalitat de Catalunya

2007/05/  2007/05/  

2577Certificats finals del projecte Escola-Taller treballs forestals 2007/01/  2007/01/  

2578Comunicacions regidories. Energía 2007/  /  2007/  /  

2578Sol·licitud d'accés directe Web d'ofertes Xaloc a web Servei Local d'Ocupació 2007/08/  2007/08/  

2578Sessió territorial actualització XALOC en compliment del conveni signat el 
setembre  de 2006  amb la Diputació de Barcelon

2007/05/04 2007/10/19

2578Material editat ( tríptic i revista de sensibilització ) pel Pacte de Treball per a 
l'Ocupació del Vallès Oriental

2007/07/  2007/07/  

2578Memòria acció Club de la Feina any 2006. Visita d'inspecció OTG Granollers-
Perifèria. Servei d'Ocupació de Catalunya

2007/03/  2007/03/  

2578Comunicacions regidories. Treball 2007/  /  2007/  /  
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2579Curs de monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil. Promoció econòmica i 
joventut

2007/  /  2007/  /  

2579Projecte Pre-Atenea. Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i Ajuntaments 2007/  /  2007/  /  

1993Estudi de les ofertes econòmiques presentades a la licitació de les obres de 
cobriment d'un tram del reguerot "Pau Casals"

2008/  /  2008/  /  

2265Postals Nadal 2008 UNICEF 2008/10/  2008/10/  

2269Sol·licitud col·legi Sant Joan Bosco d'un parc públic per dinar 2008/09/  2008/09/  

2269Ampliació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Proposta 
de topònims de Sant Feliu de Codines. Correccions

2008/08/  2008/08/  

2501Sol·licitud autorització rodatge. Productora Medianimación. Televisió de 
Catalunya (TVC)

2008/04/08 2008/04/08

2501Certificat emès a Matèria Creativa. Serveis prestats de publicitat i disseny des 
de l'1 d'octubre de 2007

2008/10/  2008/10/  

2501Eurona Wifi Networks. Desplegament de xarxa en els municipis. Accés a 
Internet via Wimax

2008/09/  2008/09/  

2501Convocatoria  Consell General del Consorci de Comunicació Local 2008/06/04 2008/06/04

2501Comunicació acords. Consell General del Consorci de Comunicació Local 2008/11/05 2008/11/05

2501Compra domini a Nominalia onacodinenca.cat. Renovació automàtica 2008/09/  2008/09/  

2501Convocatòria Consell General del Consorci de Comunicació Local 2008/11/05 2008/11/05

2501Enquesta TIC 2008 Localret - Inventari TIC. Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines

2008/08/18 2008/08/18

2501Projecte de banda ampla rural. Tecnolocia WIMAX. Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya

2008/03/  2008/03/  

2504Previsió de creixement de la població. De 2008 a 2015 2008/  /  2008/  /  

2504Campanyes de donació de sang 2008/  /  2008/  /  

2513Decret acordant sol·licitar a l'ORGT la cessió de PDA's destinades a la gestió 
de multes de circulació

2008/  /  2008/  /  

2628Declaració de suport a l'intent d'assolir el record Guinnes de viatge en sidecar 
Sant Feliu de Codines-Jerez

2008/  /  2008/  /  

2501WiFi/WIMAX 2008/  /  2009/  /  

2265Proposta per a la col·laboració a la crisi humanitària a Gaza 2009/01/27 2009/01/27

2266Sol·licitud cadena de targetes de visita per a Stephan Derty 2009/06/11 2009/06/11

1990Orange Sra. A.Y. Reparació connexió elèctrica 2010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

1170  Quiexes i peticions 1894/  /  1923/  /  

1130  Quiexes i peticions 1943/  /  1943/  /  

532  Quiexes i peticions 1953/  /  1959/  /  

533  Quiexes i peticions 1960/  /  1960/  /  

407  Quiexes i peticions 1961/  /  1964/  /  

964  Quiexes i peticions 1965/  /  1969/  /  

965  Quiexes i peticions 1970/  /  1975/  /  

1253Permisos per a concerts de música i reunions 1974/  /  1981/  /  

966  Quiexes i peticions 1976/  /  1979/  /  

1075  Quiexes i peticions 1980/  /  1985/  /  

2333Queixa presentada davant l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i el Síndic de 
Greuges de Catalunya per unes obres realitzades sensa permís dins uns 
terrenys de la seva propietat ubicats en el Camí de Lloveres s/n.

1991/  /  1994/  /  

1644  Instàncies relatives al servei municipal d'aigua per registrar 1991/  /  1997/  /  

2333Denúncia presentada sobre unes filtracions d'aigua provinents de la finca 
veïna.  Passeig de les Oliveres número 1

1996/07/31 1996/  /  

2333Petició dels tràmits necessaris per evitar els perjudicis ocasionats a la seva 
propietat per la granja " Mas Lloveres "

1998/  /  1998/  /  

2333Sol·licitud presentada interessant emmagatzement de vehícles a la parcel·la 
53, del polígon 10

1999/09/08 1999/  /  

2490Carta de particular 2000/  /  2006/  /  

2298Queixes i peticions. 2001/  /  2006/  /  

2280Queixa relativa a un infant de Sant Feliu de Codines que s'ha quedat sense 
plaça a l'escola.

2002/  /  2002/  /  

2352Expedient de queixes per contaminació acústica 2002/  /  2002/  /  

2352Sol·licitud d'autorització per celebrar cap d'any i Sant Joan  Arribash-Group 2002/  /  2003/  /  

2281Petició sobre l'estat del camp de futbol per part de l'IES Manuel Carrasco i 
Formiguera

2003/  /  2003/  /  

2296Sol·licitud de la creació del grup municipal d'ERC. 2003/07/01 2003/07/01

2296Sol·licitud del jutjat de 1a. Instancià 1 de Granollers de recursos naturals i 
humans per procedir al desallotjament de la vivenda situada al carrer Rector 
Tomàs Vila, 11

2003/  /  2003/  /  
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2352Sol·licitud d'instal·lació de parada per venda de roses per la diada de Sant Jordi 2003/  /  2003/  /  

2352Sol·licitud d'adopció de mesures per la seguretat viaria als principals carrers de 
la vila

2003/  /  2003/  /  

2352Sol·licitud d'autorització pel trasllat provisional del quiosc per a la venda del 
cupó pro-cecs

2003/  /  2003/  /  

2352Sol·licitud per fer una consulta popular sobre la guerra contra l'Iraq per sumar-
se a la movilització ciutadana d'altres pobles de Catalunya

2003/  /  2003/  /  

2352Queixa sobre la circulació de vehicles als carrers Antoni Gaudí i Mestral 2003/  /  2003/  /  

2352Sol·licitud de còpia de l'atestat de la policia local per iniciar tràmits d'expedient 
judicial a causa de l'atropellament i posterior mort d'un vianant

2003/  /  2003/  /  

1646  Instàncies per a la sol·licitud d'obres 2004/  /  2004/  /  

2297Sol·licitud del CEIP Jaume Balmes per organitzar un casal els dies de setmana 
santa 5,6,7 i 8 d'abril

2004/03/29 2004/03/29

2352Pintades a les façanes i elements públics 2004/  /  2004/  /  

2352Sol·licitud de Sant Miquel del Fai per posar una persona els dissabtes al parc 
Usart per informar

2004/  /  2004/  /  

2355Sol·licitud de requeriment  de poda de branques d'un abre que toca la taula de 
la propietat veina

2004/  /  2004/  /  

2490Contaminació acústica, queixa al Síndic de Greuges de Catalunya 2004/09/20 2006/02/21

2353Sol·licitud d'instal·lació de sistema d'extinció (boques d'incendis) a la 
urbanització Les Sabrugues

2005/  /  2005/  /  

2353Sol·licituds d'autoritzacions necessàries per portar a terme la revetlla de Sant 
Joan

2005/  /  2005/  /  

2353Reclamació relativa a l'entrega de les enganxines de les plaques de guals 2005/  /  2005/  /  

2490Prec del Sr. Pere Pladevall sobre la reparació d'un tub al carrer Segadors 2006/04/06 2006/04/06

2490Escrit Síndic de Greuges de Catalunya relatiu a una reclamació 2006/02/22 2006/02/22

2490Peticions del Sr. Pere Pladevall, en represantació del PSC de Sant Feliu 2006/  /  2006/  /  

2492Instàncies reclamacions. Tema: plaçes i ampliació escoles. Cantalacanya i 
Ampa's

2006/03/  2006/03/  

2502Queixa pel nou sistema de gestió de correus 2006/03/  2006/03/  

2502Instància situació guals. Ordenances fiscals guals 2006/  /  2006/  /  

2502Sol·licitud neteja grafits de façana edifici carrer Travessia número 14 2006/05/  2006/05/  

2502Queixes veïns sobre Dr. Fleming número 10 2006/  /  2006/  /  

2502Queixes dels veïns de la Soleia 2006/08/  2006/08/  

2502Reclamació presentada. Recollida d'un gos 2006/11/  2006/11/  
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2502Sol·licitud de reparació a la via pública. Carrer Vic 2006/06/  2006/06/  

2502Reclamacions i queixes sorolls treballs via pública 2006/06/  2006/06/  

2502Queixes sobre mal estat  de les voreres que envolten les escoles del municipi 2006/05/  2006/05/  

2502Reclamació Empresa Sagalès dificultats estacionament al Cim D'Àligues 2006/04/  2006/04/  

2503Sol·licitud per utilitzar terrenys  " El Puig del Moro ", per celebració tirada de tret 
al plat

2006/07/10 2006/07/10

2503Reclamació neteja de solars 2006/08/01 2006/08/01

2503Aldees Infantils SOS. Reclamació feta per un propietari del Camí de Lloveres 
per danys a la seva casa

2006/  /  2006/  /  

2503Sol·licitud instal·lació senyalització 2006/  /  2006/  /  

2503Neteja solar 2006/  /  2007/  /  

1993Reclamació neteja solars 2007/01/08 2007/01/08

1993Reclamació de neteja d'un solar 2007/06/15 2007/06/15

1993Reclamació de neteja d'un solar 2007/09/04 2007/09/04

2482Reclamació presentada respecte una liquidació de l'ICIO i de la taxa per 
llicència d'obres

2007/07/  2007/07/  

2503Queixa petards nit de Sant Joan 2007/06/26 2007/06/26

2503Sol·licitud de material municipal per a activitats 2007/  /  2007/  /  

2503Sol·licitud informació millores web-ordenances 2007/09/  2007/09/  

2503Fundación para la Defensa de la Nación Española. Bandera de España 2007/  /  2007/  /  

2503Neteja especial carrers 2007/  /  2007/  /  

2503Escrit presentat  sobre el trànsit del carrer Vic 2007/03/  2007/03/  

2503Sol·licitud presentada en relació a la situació del carrer Cirerers com a peatonal 2007/04/18 2007/04/18

2572Associació Centre Cogestor XN2000 2007/  /  2007/  /  

2573Reclamació presentada relativa a la col·locació de contenidors 2007/03/30 2007/03/30

1993Propostes dels veïns del carrer Vic. Circulació de vehicles 2008/  /  2008/  /  

2482Sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses 2008/01/  2008/06/  

1990Zona esportiva Solanes. Queixes i Denúncies. Sr. J.C.R.P 2009/  /  2009/  /  

1993Desguàs irregular 2009/  /  2009/  /  

1993Nova normativa subministrament elèctric 2009/  /  2009/  /  

1994Queixes via pública 2009/  /  2009/  /  

1995Resolució d'alcaldia per autoritzar una festa particular al Parc Usart 2010/  /  2010/  /  

1995Queixes via pública 2010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA

2502Reclamació accident de trànsit. Racó del Bosc 2006/03/20 2006/03/20

Codi 101.01.04.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

1170  Estadístiques generals del poble 1840/  /  1876/  /  

1171  Estadístiques generals 1925/  /  1970/  /  

1171  Estadístiques de la vida local 1961/  /  1982/  /  

1170  Estadístiques generals  de l'estat de les inversions 1966/  /  1978/  /  

1264Estadística de simpatitzants de Sant Feliu de Codines 1974/  /  1974/  /  

1257Unitat d'estadística i programació 1975/  /  1975/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estudis i informes

1253Memòria municipal 1975/  /  1975/  /  

2218Estudi sobre "El Desenvolupament Estratègic del Municipi de Sant Feliu de 
Codines" (Fase II). Enquestes

411999/  /  1999/  /  

2219Estudi sobre "El Desenvolupament Estratègic del Municipi de Sant Feliu de 
Codines" (Fase II). Enquestes

851999/  /  1999/  /  

2220Estudi sobre "El Desenvolupament Estratègic del Municipi de Sant Feliu de 
Codines" (Fase II). Enquestes

1291999/  /  1999/  /  

2221Estudi sobre "El Desenvolupament Estratègic del Municipi de Sant Feliu de 
Codines" (Fase II). Enquestes

16131999/  /  1999/  /  

2300Estudis sobre les retribucions del personal de l'administració local. 2002/02/  2002/02/  

2225Cap a un pla de desenvolupament econòmic i social amb criteris de 
sostenibilitat. Diagnòstic participatiu. Informe del procés participatiu. Informe del 
taller de futur. Conclusions del procés participatiu. (Pla estratègic, participació)

2004/  /  2005/  /  

2491Informe sobre la seguretat viària a la zona escolar de l'avinguda Escoles 2005/03/  2005/03/  

2225Informe del procés participatiu: Sant Feliu, en primer lloc: un pas endavant! 
Sant Feliu de Codines, curs 2005-2006

2005/  /  2006/  /  

2225 Conté també les fotocòpies del resultat del debat familiarSant Feliu en primer lloc: un pas endavant! Debat familiar. (Pla estratègic, 
participació)

2006/  /  2006/  /  

2450Informes de migració i ciutadania. Servei de polítiques de diversitat i ciutadania. 2006/05/  2006/05/  

2572Informe sobre la recollida porta a porta al municipi de Sant Feliu de Codines 2006/  /  2006/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

1177  Obtenció del DNI 1955/  /  1957/  /  

2513Legalització Aigües de Llobeteras 1963/  /  1970/  /  

1177  Visita d'inspecció i assessorament 1964/  /  1970/  /  

2513Reorgabització jurídica i administrativa d'Aigües de Llobeteras 1965/  /  1965/  /  

1255Transport de carns 1968/  /  1968/  /  

1618  Expedients de secretaria de 0.0. a 1.1.F.8 1968/  /  1981/  /  

1619  Expedients de secretaria de 2.2. 1968/  /  1981/  /  

1620  Expedients de secretaria de 2.2.A a 2.2.B 1968/  /  1981/  /  

1621  Expedients de secretaria de 2.2.C 1968/  /  1981/  /  

1622  Expedients de secretaria de 2.2.D a 9 1968/  /  1981/  /  

1631  Carretera de Sant Miquel del Fai 1969/  /  1969/  /  

1259Autoritzacions relatives a indústria 1969/  /  1982/  /  

1256"Aldees infantils SOS Espanya" 1970/  /  1973/  /  

1253Relacions públiques amb el Govern Civil de la Província 1970/  /  1974/  /  

1256Ruta del concurs de bon conductor 1971/  /  1971/  /  

1256Menjadors escolars 1971/  /  1971/  /  

1177  Col·legi de funcionaris 1971/  /  1977/  /  

1253Societat de caçadors Codinenca 1972/  /  1972/  /  

1258Educació i Ciència. Unitat de pressupostos crèdits i material 1972/  /  1974/  /  

1257Unitat de pressupostos crèdits i material 1972/  /  1975/  /  

1662Hospital de Santacruz i la fundació privada de Josep Umbert 1972/  /  1986/  /  

1253Programa inversions incloses al Pla de desenvolupament econòmic 1973/  /  1973/  /  

1259Consell econòmic social de Catalunya 1973/  /  1973/  /  

1254Delegació interprovincial de l'institut d'estudis d'administració local 1974/  /  1975/  /  

1253Mútua nacional d'administració local 1974/  /  1978/  /  

1256Estatuts de l'Associació de propietaris del barri de la Soleia 1975/  /  1975/  /  

1255Expedient de constitució de la ponència municipal de sanitat escolar 1976/  /  1976/  /  

1253Institut d'estudis d'administració local 1976/  /  1977/  /  

1256Escoles nacionals grup escolar Carrero Blanco 1976/  /  1982/  /  
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1255Tractament d'escombraries 1977/  /  1980/  /  

1256Cine club 1981/  /  1981/  /  

1594  Participació en el fons de Cooperació municipal 1984/  /  1986/  /  

1559  Auditoria del tribunal de comptes 1984/  /  1987/  /  

1612  Aprovació dels fulls normalitzats dels llibres d'actes 1991/  /  1991/  /  

1926  Cens dels candidats a jurats 1995/  /  1996/  /  

1178  Llistat del jurat popular 1998/  /  2000/  /  

2364Calendari fiscal 2000/  /  2000/  /  

2300Pla d'assistència informàtic comptable .  Empresa Absis 2001/  /  2001/  /  

2300Expedients de Secretaria. Interposició d'accions administratives i judicials 
davant del ministeri d'hisenda per exigir la correcta liquidació de la 
compensació substitutòria dels tributs locals de Telefònica. Comissió de Govern 
25 de juny de 2001

2001/  /  2001/  /  

2364Calendari fiscal 2002/  /  2002/  /  

2354Sol·licitud de certificat per part de l'ADF sobre permisos per l'execució d'obres i 
millores per presentar al departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya

2003/  /  2003/  /  

2476Informacions del Padró municipal d'Habitants donades a organismes oficials 2003/  /  2006/  /  

2301Informació per l'elaboració del llibre blanc de la funció pública catalana. 2005/  /  2005/  /  

2358Sol·licitud de validació d'accessos i permisos per l'aplicació OMIC de l'àrea de 
consum de la  Diputació de Barcelona: pel Sitdel (Sistema d'Informació 
territorial pel Desenvolupament Local)

2005/  /  2005/  /  

2358Sol·licitud d'accés a Info_XBMQ per personal de l'Ajuntament i de l'Organisme 
Autònom Local de Cultura i Promoció Centre Cívic La Fonteta

2006/  /  2006/  /  

2492Devolució carta Generalitat dirigida a l'Ajuntament de Argentona 2006/04/  2006/04/  

2492Petició gaudir assessorament i suport per concretar model educatiu 2006/04/  2006/04/  

2268Desenvolupament econòmic. 2009/  /  2009/  /  

2268Pla d'actuació per l'any 2009. Desenvolupament Econòmic 2009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

1170  Certificacions 1830/  /  1963/  /  

288Llibre registre de les certificacions emeses 1952/  /  1981/  /  

503  Certificacions 1955/  /  1959/  /  

1491  Certificacions relatives al patrimoni de l'ajuntament 1957/  /  1968/  /  

695Llibre registre de certificacions expedides 1961/  /  1984/  /  

869  Certificacions 1966/  /  1972/  /  

1272  Certificacions d'enllumenat 1982/  /  1985/  /  

1635  Llibre registre de certificació emeses 1985/  /  1985/  /  

2349Certificats d'aprovació i autorització de despeses i de beques de menjador 2002/  /  2004/  /  

2300Certificat de modificació de l'acord adoptat pel Ple en data 28 de juny de 2001 
per tal de confirmar i clarificar l'abast de la delegació de les facultats de gestió 
tributària en la Diputació de Barcelona. Acta de Ple 30 de gener de 2003

2003/01/30 2003/01/30

2572Certificats 2007/  /  2007/  /  

2572ADF El Pinyó.  Certificat per a la neteja de boscos 2007/03/16 2007/03/16

Codi 101.01.04.06.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

1102  Ordres de compra 40011983/  /  1984/  /  

1103  Ordres de compra 6124011984/  /  1984/  /  

1101  Albarans de compra 1985/  /  1986/  /  

1102  Albarans de compra 1986/  /  1987/  /  

2297Documentació administrativa relativa a la tanca de protecció i ampliació del patí 
de l'escola bressol "El follet" (empresa Rivisa ICM, S.A.)

2004/  /  2004/  /  

2483Aprovació de factures i autorització de despeses per la instal·lació d'una nova 
terminal de control de presència i accés a l'Ajuntament i la Policia Local, així 
com per la instal·lació de la terminal antiga al Centre Social, sense càrrec 
(empresa Silter)

2006/  /  2006/  /  
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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

1135  Expedient de contractació de les obres de l'escorxador 1928/  /  1928/  /  

1135  Expedient de contractació de la construcció de 92 nínxols 1928/  /  1928/  /  

1135  Expedient de contractació per subhasta per a construcció de la paret de la 
fàbrica de J. Banols amb motiu de la construcció del segon tram de la travessia 
de la carretera i Pont del Turà

1931/  /  1931/  /  

1135  Expedient de contractació per subhasta de les obres de pavimentació de les 
voreres del carrer Tomàs Vila

1932/  /  1932/  /  

1135  Expedient de contractació per subhasta per a la pavimentació de la riera del 
carrer Pi i Margall

1932/  /  1932/  /  

1135  Expedient de contractació per a la construcció de voreres del carrer Pi i Margall 1932/  /  1932/  /  

1135  Expedient de contractació de subhasta per a la construcció de la claveguera del 
carrer Baixa Sagrega

1933/  /  1933/  /  

1135  Expedient de contractació per a la construcció d'una claveguera i vorera des de 
la font de Can Moliné

1933/  /  1933/  /  

1135  Expedients de contractació clavegueram al carrer Baix del Padró 1933/  /  1933/  /  

1135  Expedient de contractació de 64 nínxols al cementiri 1935/  /  1935/  /  

1135  Expedient de contractació del projecte de claveguera del carrer de Sant Antoni 1940/  /  1940/  /  

1632  paper de conservacióExpedient de subhasta de les obres del primer tram de voreres del carrer 
Agustí Santacruz

1940/  /  1940/  /  

1133  Expedient de contractació de  les obres del projecte  de pavimentació de la 
carretera de Mollet a Moià

1948/  /  1952/  /  

1133  Expedient de contractació de les obres de la plaça de Josep Umbert 1954/  /  1954/  /  

1135  Expedient de concurs de contractació de neteja viària i transports de carns 1954/  /  1957/  /  

1151  Expedient de contractació de les obres del projecte d'abastament d'aigua 1955/  /  1957/  /  

1670  Llibre registre de pliques 1966/  /  1991/  /  

1246Expedient de contractació de les obres del Projecte de pavimentació i  
d'urbanització del carrer Calvo Sotelo

1971/  /  1971/  /  

1246Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i  
d'urbanització dels carrers Sant Joan

1972/  /  1974/  /  

1247Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i  
d'urbanització dels carrers Barcelona

1972/  /  1974/  /  

1247Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i  
d'urbanització dels carrers Vic

1972/  /  1974/  /  
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1238Expedient de contractació de les obres del projecte de sanejament del sector 
Oriental. I Fase

1974/  /  1974/  /  

1239Expedient de contractació de les obres del projecte de sanejament del sector 
Oriental. II Fase

1974/  /  1974/  /  

1234Expedient de contractació de les obres del projecte d'urbanització de la plaça 
dels Àlbers i vies annexes

1976/  /  1981/  /  

1243  Expedient de contractació de les obres del Projecte de pavimentació i 
complement de clavegueram del carrer Joncar (Tram entre la plaça Doctor 
Robert i el carrer Àngel Guimerà)

1981/  /  1981/  /  

1270  Expedient de contractació de les obres del projecte de construcció de 80 nínxols 1981/  /  1981/  /  

1280Expedient de contractació de les obres del projecte d'un dipòsit d'aigua de 
capacitat de 1.000m3 amb instal·lació de noves tuberies de distribució i 
automatització del dipòsit

1981/  /  1982/  /  

1631  Expedient de contractació del servei d'escombraries 1982/  /  1982/  /  

1245  Expedients de contractació per  les obres del projecte de prolongació d'aigües 
del col·lector del Tura i l'Era Nova

1982/  /  1983/  /  

1241  Expedient de contractació de les obres del projecte de coberta, tancament i 
millora dels serveis pista poliesportiva

1982/  /  1984/  /  

1631  Certificacions de les obres de sanejament de la plaça Àlbers 1983/  /  1983/  /  

1273  Expedient de contractació del projecte d'il·luminació del camp de futbol 
municipal. (I Fase)

1983/  /  1984/  /  

1277  Expedients de contractació  de les obres del clavegueram i pavimentació del 
barri Santo Domingo i carrer Joncar

1983/  /  1984/  /  

1242  Expedient de contractació de les obres del projecte complementari de coberta, 
tancament i millora dels serveis pista poliesportiva

1984/  /  1984/  /  

1282  Expedient de contractació de les obres del projecte d'alimentació de 
l'abastament d'aigua potable (I i II fase)

1984/  /  1984/  /  

1271  Expedient de contractació de les obres del Projecte de remodelació de la 
primera planta de l'Ajuntament

1984/  /  1985/  /  

1203  Expedient de contractació de les obres del projecte de rehabilitació de la fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila

1985/  /  1985/  /  

1210  Expedient de contractació del projecte dels bombeigs, millora dels sistema de 
desinfecció i de medició de cabals de la xarxa d'abastament d'aigua potable

1985/  /  1985/  /  

1273  Expedient de contractació del projecte d'il·luminació del camp de futbol 
municipal. (II Fase)

1985/  /  1985/  /  

19/12/2016 Pàgina 60 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1276  Expedient de contractació de les obres del projecte de complement de 
clavegueram i pavimentació dels carrers Ildefons Cerdà (I fase i II fase), santo 
Domingo, Llorenç Artigas (segon tram), Narcís Monturiol, Mirador i Nostra 
Senyora de Núria

1985/  /  1985/  /  

1669  Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació o 
clavergueram dels carrers Estatuts, Havana, Prat de la Riba

1985/  /  1985/  /  

1632  Expedient de contractació del servei d'abastament d'aigua 1985/  /  1986/  /  

1205  Expedient de contractació del projecte modificat de Rehabilitació de la fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. 1 
Fase PRAM 86

1986/  /  1986/  /  

1373  Expedient de contractació de les obres del projecte d'acabament del sistema  
d'enllumenat públic

1986/  /  1986/  /  

1190  Expedient de contractació de les obres pel projecte de condicionament del local 
per consultori mèdic

1986/  /  1987/  /  

1167Expedient de contractacció d'una bomba i un grup electrogen al pou del Fitó 1987/  /  1990/  /  

1167Expedient de contractacció de les obres d'instal·lació electrica al pou del Fitó 1988/  /  1988/  /  

1191  Expedient de contractació de les obres del projecte de prolongació dels 
col·lectors del Tura i de l'Escletxa

1988/  /  1988/  /  

1375  Expedient de contractació de les obres del Projecte d'acabament del sistema  
d'enllumenat públic (II fase)

1988/  /  1988/  /  

1207  Expedient de contractació de l projecte de Rehabilitació de la fàbrica Umbert 
Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. II Fase

1988/  /  1991/  /  

1495  Expedient de contractació de les obres del projecte de construcció de nínxols al 
cementiri

1988/  /  1994/  /  

1565  Pliques contractació obres al cementiri 1988/  /  1994/  /  

1208  Expedient de contractació de les obres del projecte de rehabilitació de la fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. 
III Fase 1 etapa

1989/  /  1991/  /  

1167Expedient de contractacció de les obres de calderería i complements de la 
bomba del pou del Fitó

1990/  /  1990/  /  

1660  Expedient de contractació de les obres del projecte de rehabilitaciö de la fàbrica 
Umbert Rosas. II fase

1990/  /  1991/  /  

1180  Expedient de contractació directe de les obres de moviment de terres dins de 
les obres del projecte de vestidors del camp de futbol

1991/  /  1991/  /  

1181  Expedient de contractació de les obres del projecte d'urbanització dels carrers 
Doctor Reig, Fontets, dels Segadors, Passatge Martina i Baixada de Cal Mut

1991/  /  1992/  /  
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1208  Expedient de contractació de les obres del projecte de rehabilitació de la fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. 
III Fase 2 etapa

1991/  /  1992/  /  

1180  Expedient de contractació de les obres del projecte de vestidors del camp de 
futbol

1991/  /  1994/  /  

1179  Expedient de contractació de les obres del projecte modificat de construcció de 
grades dins del projecte vestidors pel camp de futbol municipal, I fase

1992/  /  1992/  /  

1192  Expedient de contractació de les obres de pavimentació i complement del 
clavegueram del carrer Llevant, Sagrera, Dr. Zamenhof i les places Rectoria, 
Església i la Sagrera en el Barri La Sagrera

1992/  /  1992/  /  

1213  Expedient de contractació del projecte modificat de segellament de l'abocador 
de residus sòlids urbà i arranjament de l'entorn

1992/  /  1992/  /  

1209  Expedient de contractació de les obres del projecte de rehabilitació de la fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. 
IV Fase

1992/  /  1993/  /  

1195  Expedient de contractació del projecte d'obres per tal d'aconseguir un estalvi 
energètic

1992/  /  1996/  /  

1212  Expedient de contractació del projecte de les obres de condicionament tèrmic i 
acústic del pavelló

1993/  /  1993/  /  

1505  Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació d'un tram 
de vorera de l'avinguda Catalunya

1993/  /  1993/  /  

1210  Expedient de contractació del projecte de pavimentació i complement del 
clavegueram dels carrers Pica d'Estats, Gallifa i Padró - 1 fase. En el barri de 
l'Hospital

1994/  /  1995/  /  

1506  Expedient de contractació de les obres del projecte de contrucció d'una plaça a 
l'avinguda de Catalunya

1995/  /  1995/  /  

1504  Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i 
complement del clavegueram dels carrers d'Antoni Gaudí i les piscines

1995/  /  1996/  /  

1196  Expedient de contractació  pel projecte d'eixamplament i reposició dels 
paviment de la pista poliesportiva

1996/  /  1996/  /  

1499  Expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat públic dels 
carrers Estatut, Antoni Gaudí, Prevera, Camí del Dipòsit, Montseny i Piscina

1996/  /  1996/  /  

1566  Pliques de l'expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat 
públic dels carrers Estatut, Antoni Gaudí, Prevera, Camí del Dipòsit, Montseny i 
Piscina

1996/  /  1996/  /  

1567  Pliques de l'expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat 
públic dels carrers Estatut, Antoni Gaudí, Prevera, Camí del Dipòsit, Montseny i 
Piscina

1996/  /  1996/  /  
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1500  Expedient de contractació de les obres del projecte de clavegueram i 
pavimentació dels carrers Estatut, Havana i Prat de la Riba

1997/  /  1997/  /  

1501  Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i 
complement de clavegueram del primer tram del passatge Mulas

1997/  /  1997/  /  

1494  Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i 
complement de clavegueram d'un tram del carrer Sant Sadurní comprés entre 
el carrer Montserrat i el carrer Hospital i d'un tram del carrer Mirador comprés 
entre el carrer Narcís Monturiol i el carrer Sant Sadurní

1998/  /  1998/  /  

1501  Expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat del camp de 
fútbol. II fase

1998/  /  1998/  /  

1505  Expedient de contractació de les obres del projecte de connexió en alta al 
sistema de sanejament  prolongació del primer tram

1998/  /  1998/  /  

1215  Expedient de contractació del projecte de remodelació de la plaça Robert 1998/  /  1999/  /  

2352Expedients de contractació d'obres  del centre d'atenció d'animals domèstics de 
companyia

2002/  /  2002/  /  

2411Expedient de contractació de les obres del projecte d'ampliació dels vestidors  
existents al camp de fútbol muncipal

2004/  /  2004/  /  

2407Expedients de contractació del projecte d'obres dels vestidors del pavelló 
d'esports

2007/  /  2009/  /  

2408Expedients de contractació del projecte d'obres dels vestidors del pavelló 
d'esports (Certificacions)

2007/  /  2009/  /  

2409Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació de gespa 
artifical del camp de fútbol

2008/  /  2008/  /  
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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

1125 (Camisa de conservació) (1  plecs - 6 fulls) Expedients d'arrendament de ducat 1800/  /  1800/  /  

1125 (Camisa de conservació) (4  plecs - 6, 6, 8 i 1 fulls) Expedients d'arrendament de la fleca 1800/  /  1803/  /  

1125 (Camisa de conservació) (4  plecs - 6, 8, 6 i 4 fulls) Expedients d'arrendament del hostal 1800/  /  1810/  /  

1125 (Camisa de conservació) (8  plecs - 6,2, 6, 8, 6, 6, 8 i 6 fulls)Expedients d'arrendament de la taverna 1800/  /  1810/  /  

1125 (Camisa de conservació) (6  fulls) Expedients d'arrendament del bestiar 1801/  /  1801/  /  

1125 (Camisa de conservació) (2  plecs -  6  i 6 fulls) Expedients d'arrendament de grans grausers 1801/  /  1803/  /  

1125 (Camisa de conservació) (6  plecs - 1, 1, 1, 6, 6  i 6 fulls) Expedients d'arrendament de la quincalla 1801/  /  1804/  /  

1125 (Camisa de conservació) (4  plecs - 2, 2, 6, i  6 fulls) Expedients d'arrendament de la carniceria 1801/  /  1806/  /  

1125 (Camisa de conservació) (6  plecs - 6, 6, 8, 6, 6  i 6 fulls) Expedients d'arrendament de la pesca i oli 1801/  /  1809/  /  

1125  Arrendament de propis i arbitris (Hostal, Gabella,  Dret de l'escorxador, 
Taverna, Quincalla, Carnisseria,  Fleca)

1829/  /  1831/  /  

1125 (Camisa de conservació) (3 llibres - 13, 14 i 24 fulls) Registre de les actes dels propis i arbitris públics 1832/  /  1834/  /  

1125 (Camisa de conservació) (7 plecs - 4,4,4,4,4,4 i 5 fulls) Expedients d'arrendament de la carniceria, ducat, hostal, fleca, pesca i oli, 
quincalla i taverna

1834/  /  1834/  /  

1125 (Camisa de conservació) (1 plec  2 fulls) Expedients d'arrendament de propis i arbitris. Comissions 1835/  /  1835/  /  

1125  Arrendament de propis i arbitris 1836/  /  1840/  /  

1125 (Camisa de conservació) (4 plecs - 12,7, 16, 8 fulls) Expedients d'arrendament de propis i arbitris. Comissions 1841/  /  1844/  /  

1126  Arrendament de propis i arbitris 1852/  /  1859/  /  

1126  Arrendament de propis i arbitris 1860/  /  1868/  /  

1126  Subhasta pel permisos de venda a la via pública 1861/  /  1909/  /  

1126  Expedients de subhasta de l'escorxador 1882/  /  1906/  /  

1216  Expedient de concurs per a l'adjudicació dels serveis funeraris 1954/  /  1954/  /  

1255Concessió per concurs del servei de recollida domiciliària d'escombraries 1964/  /  1964/  /  

1255Adjudicació de la recollida domiciliària d'escombraries 1968/  /  1968/  /  

1260Contractes CRIELCE pels serveis a l'escorxador 1969/  /  1975/  /  

1261Traspàs del bar del Casino santfeliuenc entre M.R.V i P.V.M 1981/  /  1981/  /  

1216  Expedient de concurs per a l'adjudicació dels serveis funeraris 1988/  /  1992/  /  

1185  Pliques de la contractació del Servei d'escombraries 1993/  /  1993/  /  

1186  Pliques de la contractació del Servei d'escombraries 1993/  /  1993/  /  
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1187  Pliques de la contractació del Servei d'escombraries 1993/  /  1993/  /  

2302Expedients de contractació de gestió de serveis públics per la telegestió i 
control de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

1994/  /  1995/  /  

1632Expedients de contractació de gestió de serveis públics per l'explotació del 
servei municipal d'aigua potable

1996/  /  1999/  /  

2298Concurs per a l'adequació de l'arrendament de les instal·lacions adscrites al 
servei de bar del Centre Cívic "La Fonteta".

1998/  /  1998/  /  

2302Expedients de contractació de gestió de serveis públics per la telegestió del 
servei d'abastament d'aigua potable. (Oferta econòmica)

1998/  /  1999/  /  

2504Finalització servei " Busques Metges " Ses Comunicacions, S.L. 2005/10/  2005/10/  

2500Contracte Gestió Telecentre C.E. La Gresca Curs 2006-2007. Regidoria de 
Comunicació Institucional

2006/10/03 2006/10/03

2570Expedients de contractació de gestió de serveis públics. Contractació del 
serveis d'empreses privades per la recollida d'animals

2007/  /  2007/  /  
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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

1162  Expedients de contractació de subministrament de dos camions 1965/  /  1965/  /  

1255Pressupost de vehicles de recollida d'escombraries de l'empresa Ros Roca 1971/  /  1971/  /  

1135  Contractació de subministrament de gas butà 1971/  /  1978/  /  

1255Pressupost pel subministrament d'un forn incinerador d'escombraries de 
l'empresa Devill

1975/  /  1975/  /  

1255Expedient d'urgència per l'adquisició d'un recol·lector compactador 
d'escombraries

1977/  /  1977/  /  

1241  Expedient de contractació de subministrament de material esportiu 1983/  /  1983/  /  

1162  Expedient de contractació de nou material contra incendis 1984/  /  1984/  /  

1271  Expedient de contractació del mobiliari de l'ajuntament 1985/  /  1985/  /  

1627  Expedient de contractació per l'equipament informàtic i mecanització de les 
oficines municipals

1985/  /  1987/  /  

1188  Expedient de contractació per a la compra d'un camió d'escombraries 1987/  /  1987/  /  

1188  Expedient de contractació dels contenidors destinats al servei de recollida 
domiciliaria d'escombraries

1987/  /  1987/  /  

1189  Expedient de contractació del mobiliari del consultori 1988/  /  1989/  /  

1206  Expedient de contractació d'equipaments audiovisual per a la sala d'avis de la 
fàbrica Umbert Rosas

1990/  /  1990/  /  

1206  Expedient de contractació mobiliari per a la sala d'avis de la fàbrica Umbert 
Rosas

1991/  /  1991/  /  

1206  Expedient de contractació del mobiliari i l'equipament del bar i cuina del Centre 
Cívic

1991/  /  1991/  /  

1206  Expedient de contractació de maquinaria i metallisteria al Bar del centre cívic 
La Fonteta

1991/  /  1991/  /  

1206  Expedient de contractació mobiliari per al centre cívic La Fonteta 1991/  /  1991/  /  

1188  Expedient per la contractació mitjançant adjudicació directe d'una caldera de 
calefacció a l'escola pública Jaume Balmes

1992/  /  1992/  /  

1610  Adquisició de cadires del Centre Cívic 1992/  /  1993/  /  

1194  Expedient de contractació de les instal·lacions de Llobateres i els dipòsits dels 
Ametller i Flaquers

1994/  /  1994/  /  

2513Aprovació de l'expedient pel subministrament i instal·lació de senyals de trànsit 1996/06/10 1996/06/10
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2346Expedients de contractació de subministraments per la instal·lació d'una línia 
ADSL 512 al centre social Maria Roca Umbert

2002/03/02 2002/03/23

2346Expedients de contractació de subministraments per la instal·lació d'una 
centraleta de Telefónica al centre social Maria Roca Umbert

2002/04/  2002/04/  

2300Expedients de contractació de subministraments. Renovació de l'equip 
informàtic, rènting amb HP

2003/07/21 2003/08/04

2353Expedients de contractació de subministraments mitjançant arrendament per 
una fotocòpiadora per les oficines municipals

2004/  /  2004/  /  

2301Expedients de contractació de subministraments . Renting adquisició d'una 
centraleta pel nou edifici de l'Ajuntament

2005/06/13 2005/06/13

2353Expedients de contractació de subministraments per l'adquisició d'un armer per 
la policia local

2005/  /  2005/  /  

2353Expedients de contractació de subministraments per l'arrendament d'un vehicle 
per la policia local durant 4 anys

2005/  /  2005/  /  

2482Expedients de contractació de subministraments per la recompra centraleta 
Neris-8 per Sistel Vallès, S.L. i cancel·lació de renting

2006/02/  2006/02/  

2482Expedients de contractació de subministraments contracte de renting de 
fotocopiadores Ajuntament

2006/03/20 2006/03/20

2482Expedients de contractació de subministraments per l'adjudicació contracte de 
subministrament d'una fotocopiadora per al Centre Cívic " La Fonteta "

2006/06/26 2006/06/26

2482Expedients de contractació de subministraments. Concertació operació rènting 
amb BBVA per l'adquisició de 7 ordinadors, 3 discs durs, 1 servidor, 15 
llicències, 1 Dat

2006/03/  2006/03/  

2577Contracte lloguer maquinària Escola-Taller 2006/03/  2006/03/  

2454Proposta per la formalització d'un contracte de rènting per l'adquisició d'una 
fregadora/assecadora pel pavello poliesportiu

2007/  /  2007/  /  

2482Expedients de contractació de subministraments. Contracte renting equips 
informàtics

2007/  /  2007/  /  

2482Expedients de contractació de subministraments renting de fotocopiadora del 
centre de salut

2007/01/08 2007/01/08

2482Expedients de contractació de subministraments. Renting de fotocopiadora de 
la biblioteca

2007/01/08 2007/01/08

1994Contracte menor de subministrament per adquisició de dos vehicles per als 
serveis municipals

2010/  /  2010/  /  
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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

1130  Arrendament del servei de neteja pública 1904/  /  1904/  /  

1261Contractes d'enllumenat públic 1913/  /  1942/  /  

1177  Contracte per a la conservació dels aparells  d'incendis 1934/  /  1934/  /  

1162  Expedient de contractació del servei de recollida d'escombraries 1965/  /  1965/  /  

1162  Contractació de serveis i maquinaria de transformació de residus urbans 1967/  /  1967/  /  

1255Desratització i anàlisi d'aigua 1972/  /  1973/  /  

1261Contracte amb Telefònica del servei de l'equip SATAI 1978/  /  1978/  /  

1627  Expedient de contractació del servei fotocopiadora 1985/  /  1985/  /  

2512Establiment del servei de recollida de vehicles a la via pública 1990/  /  1994/  /  

1610  Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 1992/  /  1992/  /  

1630  Assegurança de responsabilitat civil 1998/  /  1998/  /  

2280Contractació d'un autocar pel curset de natació. 16-1-1999 1999/  /  1999/  /  

2298Contractació de la pòlissa d'assegurança per a activitats juvenils. 1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de Govern 2-10-2000Proposta de la contractació d'un autocar per la realització del curset de natació 
de les escoles. Comissió de Govern 2-10-2000

2000/  /  2000/  /  

2350Expedients de contractació de serveis al centre de telecomunicacions i 
tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per mesurar la 
potencia de l'antena de telefonia mòbil

2001/  /  2001/  /  

2345Expedients de contractació de serveis a la Fundació Pere Tarrés per un 
educador social

2002/  /  2005/  /  

2281Assegurança del projecte Aula Natura. Autorització de despeses de l'Aula "La 
Galaieta" (projecte aula Natura).

2003/  /  2003/  /  

2349Expedients de contractació de serveis de dues monitores pel Centre Obert 2004/  /  2005/  /  

2301Expedients de contractació de serveis. Portabilitat de quatre mòbils (de 
Vodafone a Movistar) i contracte de permanència

2005/  /  2005/  /  

2301Expedients de contractació de serveis a Telefònica de Espanya per la 
implantació de la tarifa plana.

2005/06/10 2005/06/10

2353Expedients de contractació de serveis. Sol·licitud targetes carburant Solred pels 
vehicles policia i el servei d'aigua

2005/  /  2005/  /  

2353Expedients de contractació de serveis d'assessoria i autorització per ús dades 
de caràcter personal. Contracte de tractament i ús de dades

2005/  /  2005/  /  
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2345 Només hi ha els contractes de treballExpedients de contractació de serveis. Contractes de treball a monitores de la 
Fundació Pere Tarrés per pel Centre Obert

2005/  /  2006/  /  

2264Proposta contractació dels serveis de la Fundació Pere Tarrés. Educador Social 2006/02/20 2006/04/03

2483Contractació serveis de la Fundació Pere Tarrés. Casal de Setmana Santa 2006/04/03 2006/04/03

2578Contractació dels serveis de la Fundació Pere Tarrés per realitzar el curs de 
monitors/es d'activitats de lleure infantil i juvenil. Promoció Econòmica i Joventut

2006/  /  2006/  /  

785Contracte exposició "Educació i Entorn" 2007/09/  2007/09/  

2264Plec de clàusules administratives contractes serveis de monitors al Centre Obert 2007/  /  2007/  /  

2454 Expedients de contractació de serveis per l'adjudicació d'arrendament del 
servei de bar de la zona Esportiva Solanes.

2007/07/09 2007/07/09

2484Contractes espectacles Festa Major 2007 2007/  /  2007/  /  

2489Contracte Associació grup Port Bo 2007/08/  2007/08/  

2489Contracte pallasos.  3a. Fira de  la carbassa 2007/09/  2007/09/  

2489Contracte Mag Lari. Activitats d'estiu 2007 2007/  /  2007/  /  

2489Expedients de contractació de serveis per lloguer cabina sanitària. Revetlla 
rock al Xifreda

2007/07/07 2007/07/07

2489Contracte actuacions per Carnestoltes 2007/02/  2007/02/  

2489Contractació Xarop de Canya (CESF) 2007/07/07 2007/07/07

1993Contracte prestació dels serveis postals i telegrpafics amb Correos i 
l'Ajuntament

2008/  /  2008/  /  

1993Contracte menor serveis de Jardineria 2008/05/26 2008/05/26

2264Contractació del servei de monitoratge per l'ús del circuit de salut 2008/  /  2008/  /  

2264Contractació del servei de monitoratge per l'ús del circuit de salut 2008/  /  2008/  /  

2265Resolució d'alcaldia contractació monitors Casals de Nadal 2008/12/18 2008/12/18

2486Expedients de contractació de serveis. Contracte Cia. Mago Manu espectacle 
Flipa!!!!

2008/  /  2008/  /  

2501Contractació publicitat. El 9 nou - Inserció : 15 de setembre. Anunci Festa Major 
2008

2008/  /  2008/  /  

2501Canvi operador telefonia mòbil Vodafone 2008/11/25 2008/11/25

2501Contracte d'allotjament compartit (Hosting) de www.santfeliudecodines.cat 2008/02/  2008/02/  

2501Contractació de publicitat durant un any a  El 9 nou del Vallès Oriental. 2008/11/25 2008/11/25

2501Contractació de publicitat a Catalunya Ràdio. Promoció activitats Sant Feliu de 
Codines

2008/09/  2008/09/  

1989Contracte menor de serveis de socorrista per Solanes. Estiu 2009 2009/  /  2009/  /  

1993Contracte prestació dels serveis postals i telegràfics amb Correos i l'Ajuntament 2009/  /  2009/  /  
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2265 - Paulina Carrera MolinsProposta d'acord contractació P.C.M. per el circuit de salut any 2009 2009/  /  2009/  /  

2265Proposta pel contracte menor de serveis d'atenció domiciliària a Sant Feliu de 
Codines

2009/05/26 2009/05/26

1990Contracte menor de Serveis de neteja dels vestidors del pavelló esportiu 2010/03/09 2010/03/09

1995Contracte de prestació de serveis postals i telegràfics entre la Sociedad Estatal 
de Correos y Telègrafos, S.A. i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines

2010/  /  2010/  /  
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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

2846Plec de bases del concurs del projecte i obra de l'estació depuradora d'aigües 
residuals

1992/  /  1992/  /  

2222 Pla EstratègicContractació de l'estudi de detecció d'oportunitats i activitats productives locals. 
A. ple 27/10/1994

1994/  /  1994/  /  

2280 Pere Guillen Martínez . Comissió de Govern 5-10-1998Contractació reforç servei gabinet psicopedagogic al CEIP Jaume Balmes . 
Comissió de Govern 5-10-1998

1998/  /  1998/  /  

2280 Pere Guillen MartinezContractació  reforç servei gabinet psicopedagogic pel CEIP Jaume Balmes. 1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de Govern 2-10-2000Contracte de consultoria i assistència del servei de psicòleg de reforç de 
l'escola Jaume Balmes.  Comissió de Govern 2-10-2000

2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern 3-12-2001Contracte de consultoria i assistència del servei de classes de català per 
jubilats, adults i immigrants. Comissió de Govern 3-12-2001

2001/  /  2001/  /  

2280 Comissió de Govern 5-11-2001Contracte de consultoria i assistència del servei de psicòleg de reforç de 
l'escola Jaume Balmes. Comissió de Govern 5-11-2001

2001/  /  2001/  /  

2281Sol·licitud d'ajut per la contractació d'Assitencia Psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria

2002/  /  2002/  /  

2282 Interessat: Pere Guillen MartinezContracte de consultoria i assistència dels servei de psicòleg de reforç de 
l'escola Jaume Balmes. Junta de Govern Local 5-10-2004

2004/  /  2004/  /  

2282 Interessat: Natàlia TenaContracte de consultoria i assistencia pel servei de professor de català per 
adults.

2004/  /  2005/  /  

2578Contractació del servei d'assessorament psicològic del projecte Club de Feina 2005/02/07 2005/07/25

2482Expedients de contractació de consultoria i assistència  per a la implementació 
del mòdul de recaptació voluntària d'ABBIS

2006/11/  2006/11/  

2578Contracte de consultoria i assistència. Àrea de Treball i Escola Jaume Balmes 2006/03/20 2006/12/28

2264Proposta d'acord per contractació del servei d'assessorament jurídic per dones 2007/07/09 2007/07/09

2264Proposta d'acord per contractació del servei d'assessorament jurídic per dones 2007/12/17 2007/12/17

2494Expedients de contractació de consultoria i assistència tècnica. Regidoria 
d'Ensenyament: suport EAP CEIP i xarxa transició escola treball

2007/06/25 2007/06/25

2578Contracte de consultoria i assistència. Regidoria de Treball : Borsa de Treball i 
Club de la Feina

2007/06/25 2007/06/25

2578Contracte de consultoria i assistència. Regidoria de Treball : Borsa de treball i 
Club de la Feina

2007/12/17 2007/12/17

2264Renovació de la contractació del servei d'assessorament jurídic per a dones. 
D'abril a juny 2008

2008/03/10 2008/03/10
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2265Proposta per la renovació de la contractació del servei d'assessorament jurídic 
per a dones de juliol-desembre 2008

2008/07/21 2008/07/21

1993Assessorament i assistència jurídica a la Policia Local 2009/  /  2009/  /  

2265Aprovació del pressupost per a la prestació dels serveis d'assessorament 
jurídic per a dones. Entitat: Associació Dona i Drets durada del servei del 
1/01/2009 al 31/12/2009

2009/01/01 2009/12/31

2265Proposta aprovació del servei de suport a les persones immigrades a càrrec de 
CITE

2009/03/31 2009/03/31

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

1130  Arrendament de consums 1884/  /  1905/  /  

1170  Subhasta per a la venda de  la llenya de la poda dels arbres de la plaça del 
Carme

1931/  /  1931/  /  

1135  Contracte d'assegurança contra accidents laborals 1977/  /  1980/  /  

2574Contractació AODL M.C.H. 2003/12/  2003/12/  

2574Contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local 2004/12/13 2004/12/13

Codi 101.01.04.07.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Arxiu Municipal

565Donació a l'arxiu municipal de 14 postals sobre Sant Feliu dels anys vint. 2001/06/27 2001/06/27

2484Peticions consultes arxiu municipal 2007/  /  2007/  /  

565 Hi ha fotgrafies del procès de restauracióExpedient de restauració del document de l'Arxiu Municipal: "El real Privilegi de 
Carves IV de l'any 1799" per part de la Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona

2008/08/12 2009/02/20

Codi 101.01.05.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS

1664  Obligacions i drets reconeguts 1991/  /  1995/  /  

2361recurs de reposició a la denegació de l'Estudi de detall que fa referència una 
finca

2002/  /  2002/04/03
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Codi 101.01.05.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Informes i dictàmens

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Informe sobre un veí per l'Audiència Provincial Secció 
Sexta de Barcelona

1993/  /  1993/  /  

2296Donar compte del contingut de l'informe jurídic elaborat per l'actuació de la 
policia local, en relació al trasllat de domicili.

2003/03/06 2003/03/06
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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

1155 Hi ha les llicències d'obres 115/68 i 188/65 151/69Recurs Carbonell 1969/  /  1969/  /  

1258Litigis 1975/  /  1975/  /  

1258Expedient contenciós administratiu 1976/  /  1976/  /  

2215Expedient de recurs de reposició interpossat contra la llicència d'obres del 
carrer Joncar 32-38

1978/  /  1978/  /  

2215 Número recurs apel·lació 2377/1991, 578/1988Expedients de procediment contenciós administratiu contra la llicència 
urbanística 216/1980

1980/  /  1991/  /  

2350Expedient de recurs de reposició contra el acord de desestimació de  la taxa de 
llicències d'obres

1987/  /  1987/  /  

2215Expedients de procediment contenciós administratiu contra l'acord de la 
Comissió de Govern de concessió de llicència d'obres.

5785781988/  /  1988/  /  

1216  1249/90Recurs contenciós administratius sobre els serveis funeraris 1990/  /  1990/  /  

2302Expedients de procediment contenciós administratiu contra l'ajuntament per les 
liquidacions de la taxa del servei de clavegueram i l'arbitri sobre solar sense 
edificar.

1990/  /  1991/  /  

2215Denúncia contra la construcció de dos envans pluvials al carrer Agustí 
Santacruz cantonado Passatge Jorba

1991/  /  1998/  /  

1192  Recurs contenciós administratiu EXCOVERSA sobre la pavimentació i 
complement del clavegueram del carrer Llevant, Sagrera, Dr. Zamenhof i les 
places Rectoria, Església i la Sagrera en el Barri La Sagrera

1992/  /  1992/  /  

1626  Expedient del conternciós administratiu per la concessió dels serveis funeraris 1992/  /  1992/  /  

1631  Recurs contra les contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer 
Antoni Reig

1992/  /  1992/  /  

2323Expedient de reclamació presentada pels danys produïts a causa d'una fuita 
d'aigua durant les obres realitzades al carrer Travessia núm. 14

1998/  /  1998/  /  

2323Expedient de reclamació pel sinistre originat pel trencament d'una conducció 
general d'aigua a la via pública, al carrer Travessi núm. 14

2000/11/25 2000/11/25

2198  Expedient del recurs contenciós administratiu contra l'estudi de detall al solar 
del carrer Bardellò cantonada carrer Esperança

2000/  /  2003/  /  

1939 Relacionat amb la llicènciea d'obres 144/2001 298/02-DRecurs contenciós administratiu 2001/  /  2001/  /  

2296Interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 18/2001, general 
d'estabilitat pressupostària i complementària

2002/02/28 2002/02/28
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2301Expedients de procediment contenciós administratiu. Recurs contenciós 
administratiu relatiu a l'aprovació de retribucions i indemnitzacions per 
assistencies a membres de la corporació

149914992003/  /  2005/  /  

2297Denúncia per un pressumpte delicte d'estafa per la publicació d'un anunci per 
"Publicidad Vigente, S.L."

2004/11/16 2004/11/16

2353Sol·licitud de reintegrament de la quantitat de 1.522,50€ corresponent a la 
despesa del servei de recollida transport, residència, eutanàsia i eliminació de 
cadàvers

2004/  /  2004/  /  

2355Expedients de procediment contenciós administratiu. Informació relativa al 
recurs interpossat per l'entitat d'associació denominada UTE Compostatge 
Granollers

2004/  /  2004/  /  

2301Expedients de procediment contenciós administratiu. Multes 2005/  /  2005/  /  

2503Contenciós administratiu interposat contra la resolució de l'expedient 
sancionador núm. 66950, iniciat per denúncia Policia Local el 18/10/2006. 
Resolució alcaldia sobre compareixença i remisió de l'expedient administratiu. 
Resolució alcaldia sobre execució interlocutoria suspenció cautelar executivitat

2006/  /  2007/  /  

Codi 101.01.06.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL

1330  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1983/  /  1984/  /  

1331  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1983/  /  1984/  /  

1332  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1986/  /  1989/  /  

1333  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1990/  /  1993/  /  

1334  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1994/  /  1995/  /  

1335  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1996/  /  1996/  /  

1336  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1997/  /  1998/  /  

1337  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1999/  /  2000/  /  
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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

568  Reglament dels treballadors municipals 1911/  /  1911/  /  

1160  Plantilla 1952/  /  1973/  /  

1263Expedient de l'acumulació de les places de secretaria d'Avià i Sant Feliu de 
Codines del secretari M.B.J

1970/  /  1970/  /  

1263Expedient de l'acumulació de les places de secretaria de Corbera de Llobregat i 
Sant Feliu de Codines

1975/  /  1975/  /  

1263Expedient de l'acumulació de les secretaries de Sant Feliu de Codines i de Les 
Franqueses del Vallès

1977/  /  1977/  /  

1611  Modificació de la plantilla municipal 1981/  /  1981/  /  

1611  Modificació de la plantilla orgànica de l'ajuntament i annex de llocs de treball 1983/  /  1984/  /  

1612  Convenis col·lectius 1989/  /  1992/  /  

1335Informe sobre l'estudi i anàlisi dels llocs de treball de l'Il·lustríssim Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines

1996/  /  1996/  /  
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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

1172 (Camisa de conservació) ( 12 fulls) Proveïment de la plaça de mestra 1838/  /  1838/  /  

1161  Nomenament i contractació del personal 1881/  /  1965/  /  

1157  Expedient de nomenament del recaptador municipal 1902/  /  1909/  /  

1172 (2 fulls) Nomenament de l'escombriaire i transport de carns 1933/  /  1933/  /  

1263Expedient de nomenament de secretari interí a favor de M.B.J 1962/  /  1962/  /  

1263Nomenament de secretaria en propietat 1970/  /  1970/  /  

1263Nomenament de secretaria en propietat E.S.O 1977/  /  1977/  /  

1263Proves selectives per la provisió d'una plaça en propietat d'auxiliar de policia 
municipal

1977/  /  1977/  /  

1263Contractació de dos guàrdies per la temporada d'estiu 1980/  /  1981/  /  

1263Contractació d'una ordenança pel servei de vigilància i seguretat ciutadana 
R.J.J

1981/  /  1981/  /  

1263Contractació temporal de R.F.L 1981/  /  1981/  /  

1631  Contractació d'un xofer pel camió d'escombraries 1981/  /  1981/  /  

2482Donar compte de resolucions en matèria de personal 2006/07/27 2006/07/27

1994Oposicions places policia local any 2010. Ordre d'assistència a l'escola de 
policia del 2n., 3er. i 4t. spirant any 2011

2010/  /  2011/  /  

Codi 101.01.06.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Règim disciplinari

1631  Expedient contra el dipositari 1880/  /  1880/  /  

1157  Expedient de destitució de l'agutzil 1909/  /  1909/  /  

1160  Expedients de depuració 1939/  /  1940/  /  
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Codi 101.01.06.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

1161  Expedients de jubilació 1931/  /  1957/  /  

568  Expedients personals 1942/  /  1984/  /  

1263Documentació relativa a R.A.G 1973/  /  1977/  /  

1263Expedient per la jubilació del secretari d'aquest ajuntament M.B.J 1978/  /  1978/  /  

Codi 101.01.06.06.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Formació

2300Expedients de formació del personal. Pla agrupat de formació continua i 
certificats d'assistència a cursos.

2001/  /  2001/  /  

2300Expedients de formació del personal. Certificats d'assistència a cursos. Pla 
agrupat de formació continua.

2002/  /  2002/  /  

2300Expedients de formació del personal. Pla agrupat de formació continua i 
certificats d'assistència a cursos.

2003/  /  2003/  /  

2301Expedients de formació de personal Pla de formació agrupat, informe i 
avaluciació, i certificats d'assistència a cursos.

2004/  /  2004/  /  

2301Expedients de formació del personal. Pla agrupat de formació i certificats 
d'assistències a cursos.

2005/  /  2005/  /  

2482Anexos emplenats. Accions formatives 2006. Elaboració pla agrupat de 
formació contínua

2005/11/  2005/11/  

2482Accions formatives 2006. Pla agrupat de formació continua 2006/  /  2006/  /  

2482Pla agrupat formació contínua 2007. Diputació de Barcelona 2006/12/  2006/12/  

25744a. Edició de la Diplomatura de Postgrau. Comunicació Local: producció i 
gestió. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2006/06/  2006/06/  

2482Retorn de certificat d'assistència. Curs Autocad Basic 2007/08/  2007/08/  

2500Dinamitzadora del Telecentre e-Codines. Títols i certificats acadèmics a finals 
2007

2007/  /  2007/  /  

2580Petició formació serveis socials 2007/  /  2007/  /  

1993Diversos. Cursos policies 2008/  /  2008/  /  

2482Pla agrupat de formació continua. Diputació de Barcelona 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.01.06.07.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Relacions laborals

1606  Expedients d'eleccions sindicals 1994/  /  1994/  /  

2300Convocatòria de vaga Cespa Ingenieria Urbana 2003/06/17 2003/06/17

Codi 101.01.06.08.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Condicions de treball

2353Expedients d’aprovació del calendari laboral per l'any 2001 2000/  /  2000/  /  

2353Expedients d’aprovació del calendari laboral per l'any 2002 2001/  /  2001/  /  

2353Expedients d’aprovació del calendari laboral per a l'any 2003 2002/  /  2002/  /  

2482Distribució horària de la jornada de treball 2007/  /  2007/  /  

2266Creació de la comissió per a la prevenció i detecció de casos d'assetjament 
sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines

2009/09/22 2009/09/22
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Codi 101.01.07.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

330Llibres de registre d'entrada de documents 1896/  /  1910/  /  

331Llibres de registre d'entrada de documents 1939/  /  1959/  /  

871  Llibres de registre d'entrada de documents 1948/  /  1949/  /  

696  Llibre d'expedients d'instàncies diverses 1952/  /  1963/  /  

967  Llibres de registre d'entrada de documents 1953/  /  1953/  /  

332  Llibres de registre d'entrada de documents 1959/  /  1965/  /  

499  Registre de documents i comunicacions relatius a l'aigua 1961/  /  1965/  /  

871  Registre d'entrada de documents relatius al servei d'aigua potable 1965/  /  1982/  /  

333  Llibres de registre d'entrada de documents 1966/  /  1974/  /  

334  Llibres de registre d'entrada de documents 1974/  /  1979/  /  

334  Registre d'entrada relatiu a aigües 1978/  /  1979/  /  

339Llibres de registre d'entrada de documents 1978/  /  1984/  /  

335  Llibres de registre d'entrada de documents 1980/  /  1983/  /  

1075  Llibre-registre d'entrada de documents relatius al servei d'aigua 1981/  /  1987/  /  

335  Registre d'entrada relatiu a aigües 1982/  /  1984/  /  

340  Llibres de registre d'entrada de documents 1984/  /  1988/  /  

1635  Llibre registre d'entrada de documents del servei d'abastament d'aigua 1984/  /  1991/  /  

341  Llibres de registre d'entrada de documents 1988/  /  1991/  /  

342  Llibres de registre d'entrada de documents 1991/  /  1994/  /  

343  Llibres de registre d'entrada de documents 1994/  /  1997/  /  

344  Llibres de registre d'entrada de documents 1997/  /  1999/  /  

345  Llibres de registre d'entrada de documents 1999/  /  1999/  /  

1636  Llibres de registre d'entrada de documents 1999/  /  2000/  /  

2007  Llibres de registre d'entrada de documents 2000/  /  2002/  /  

2016  Llibres de registre d'entrada de documents 2002/  /  2004/  /  
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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

323Llibre registre de sortida  de documents 1853/  /  1904/  /  

324Llibre registre de sortida  de documents 1906/  /  1918/  /  

325Llibre registre de sortida  de documents 1918/  /  1931/  /  

326Llibre registre de sortida  de documents 1934/  /  1954/  /  

327Llibre registre de sortida  de documents 1954/  /  1964/  /  

499  Registre de documents i comunicacions relatius a l'aigua 1961/  /  1965/  /  

328Llibre registre de sortida  de documents 1964/  /  1972/  /  

329Llibre registre de sortida  de documents 1973/  /  1979/  /  

330Llibre registre de sortida  de documents 1980/  /  1983/  /  

336  Llibre registre de sortida  de documents 1980/  /  1985/  /  

337  Llibre registre de sortida  de documents 1985/  /  1990/  /  

338  Llibre registre de sortida  de documents 1990/  /  1995/  /  

339Llibre registre de sortida  de documents 1995/  /  1999/  /  

1636  Llibre registre de sortida  de documents 1996/  /  1998/  /  
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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

1671  Correspondència entrada 1678/  /  1939/  /  

1670  Correspondència diversa d'entrada i de sortida 1921/  /  1968/  /  

40  Correspondència entrada 1926/  /  1926/  /  

40Correspondència entrada 1928/  /  1932/  /  

41Correspondència entrada 1935/  /  1942/  /  

1067  Correspondència d'entrada relativa a afers militars 1939/  /  1941/  /  

1055  Correspondència entrada relativa a afers militars 1939/  /  1942/  /  

1100  Correspondència d'entrada relativa a ensenyament 1940/  /  1971/  /  

1059  Correspondència d'entrada relativa a proveïments 1941/  /  1944/  /  

39  Correspondència entrada 1942/  /  1945/  /  

42Correspondència entrada 1942/  /  1945/  /  

1055  Correspondència entrada relativa a afers militars 1942/  /  1945/  /  

1073  Correspondència d'entrada relativa a racionament 1944/  /  1953/  /  

1673  Correspondència militar 1944/  /  1978/  /  

43  Correspondència entrada 1946/  /  1947/  /  

1106  Correspondència d'entrada relativa a afers militars 1946/  /  1961/  /  

1059  Correspondència d'entrada relativa a proveïments 1947/  /  1951/  /  

44Correspondència entrada 1948/  /  1949/  /  

45Correspondència entrada 1949/  /  1952/  /  

967  Correspondència entrada 1950/  /  1950/  /  

57  Correspondència entrada 1950/  /  1951/  /  

1079Correspondència d'entrada relativa a sanitat 1950/  /  1966/  /  

968  Correspondència entrada 1954/  /  1955/  /  

46  Correspondència entrada 1956/  /  1959/  /  

47  Correspondència entrada 1960/  /  1962/  /  

48  Correspondència entrada 1963/  /  1964/  /  

1256Correspondència entrada 1969/  /  1974/  /  

1253Correspondència d'entrada del govern civil 1970/  /  1982/  /  
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1258Correspondència d'entrada relativa a la Delegació Provincial de Treball i al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

1970/  /  1983/  /  

1256Correspondència d'entrada relativa a l'associació de caps de família 1971/  /  1971/  /  

1256Correspondència entrada 1971/  /  1971/  /  

1264Correspondència d'entrada relativa a DIFOC 1971/  /  1971/  /  

1254Correspondència d'entrada relativa al Pla provincial de residus sòlids 1971/  /  1978/  /  

1254Correspondència d'entrada del ministeri de governació de la "jefatura" de trànsit 1971/  /  1978/  /  

1256Correspondència relativa a les escoles nacionals 1971/  /  1978/  /  

1263Correspondència d'entrada a la delegació provincial d'hisenda 1971/  /  1978/  /  

1259Correspondència d'entrada relativa a justícia provincial i comarcal 1971/  /  1983/  /  

383  Correspondència entrada 1972/  /  1972/  /  

1253Correspondència d'entrada relativa a la Comissió delegada de sanejament 1972/  /  1973/  /  

1255Correspondència d'entrada relativa a beneficència 1972/  /  1975/  /  

1259Correspondència d'entrada relativa a la Delegació Provincial de Barcelona 
d'Indústria Provincial i al Departament d'Indústria

1972/  /  1981/  /  

383  Correspondència entrada 1973/  /  1973/  /  

383  Correspondència entrada 1974/  /  1974/  /  

384  Correspondència entrada 1975/  /  1975/  /  

1264Correspondència d'entrada relativa a la guàrdia civil 1975/  /  1975/  /  

384  Correspondència entrada 1976/  /  1976/  /  

384  Correspondència entrada 1977/  /  1977/  /  

457  Correspondència d'entrada relativa al cens electoral i a les eleccions 1977/  /  1977/  /  

1255Correspondència d'entrada relativa a vigilància sanitària 1977/  /  1980/  /  

385  Correspondència entrada 1978/  /  1978/  /  

385  Correspondència entrada 1979/  /  1979/  /  

1254Correspondència d'entrada relativa al Departament de Governació 1979/  /  1981/  /  

1257Correspondència d'entrada d'educació local 1979/  /  1981/  /  

385  Correspondència entrada 1980/  /  1980/  /  

385  Correspondència entrada 1981/  /  1981/  /  

1262Correspondència d'entrada relativa a la delegació d'hisenda 1981/  /  1981/  /  

386  Correspondència entrada 1982/  /  1982/  /  

386  Correspondència entrada 1983/  /  1983/  /  
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1640  Correspondència entrada relativa a la Comissió informativa de sanitat, joventut i 
serveis socials

1983/  /  1984/  /  

387  Correspondència entrada 1984/  /  1984/  /  

387  Correspondència entrada 1985/  /  1985/  /  

387  Correspondència entrada 1986/  /  1986/  /  

388  Correspondència entrada 1987/  /  1987/  /  

388  Correspondència entrada 1988/  /  1988/  /  

388  Correspondència entrada 1989/  /  1989/  /  

389  Correspondència entrada 1990/  /  1990/  /  

1672  Correspondència d'entrada de la regidoria de medi ambient i economia 1990/  /  1995/  /  

389  Correspondència entrada 1991/  /  1991/  /  

390  Correspondència entrada 1992/  /  1992/  /  

390  Correspondència entrada 1993/  /  1993/  /  

1642  Correspondència entrada 1993/  /  2000/  /  

390  Correspondència entrada 1994/  /  1994/  /  

390  Correspondència entrada 1995/  /  1995/  /  

391  Correspondència entrada 1996/  /  1996/  /  

391  Correspondència entrada 1997/  /  1997/  /  

392  Correspondència entrada 1998/  /  1998/  /  

392  Correspondència entrada 1999/  /  1999/  /  

393  Correspondència entrada 2000/  /  2000/  /  

393  Correspondència entrada 2001/  /  2001/  /  

393  Correspondència entrada 2002/  /  2002/  /  

394  Correspondència entrada 2003/  /  2003/  /  

2281Correspondència relacionada amb el CES Manuel Carrasco i Formiguera, 
l'escola de Musica

2003/  /  2003/  /  

394  Correspondència entrada 2004/  /  2004/  /  

2282Correspondència relacionada amb temes d'ensenyament 2004/  /  2004/  /  

394  Correspondència entrada 2005/  /  2005/  /  

395Correspondència entrada 2006/  /  2006/  /  

2493Registre entrades.Regidoria Ensenyament 2006/  /  2006/  /  

395Correspondència entrada 2007/  /  2007/  /  
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2484Diversos cultura. Carta enviada pel president de l'Associació de Radioaficionats 
Minusvalits Invidents de Catalunya (ARMIC)

2007/  /  2007/  /  

2489Registres d'entrada. Regidoria de Cultura 2007/  /  2007/  /  

2494Registres d'entrada. Regidoria d'Ensenyament 2007/  /  2007/  /  

396Correspondència entrada 2008/  /  2008/  /  

397Correspondència entrada 2009/  /  2009/  /  

2599Correspondència d'entrada any 2010 2010/  /  2010/  /  
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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

1671  Correspondència sortida 1678/  /  1939/  /  

1670  Correspondència diversa d'entrada i de sortida 1912/  /  1920/  /  

40  Correspondència sortida 1926/  /  1926/  /  

1673  Correspondència de sortida dispersa 1930/  /  1955/  /  

1673  Correspondència d'entrada  dispersa 1930/  /  1955/  /  

1067  Correspondència de sortida relativa a afers militars 1939/  /  1941/  /  

1055  Correspondència de sortida relativa a afers militars 1939/  /  1942/  /  

1100  Correspondència de sortida relativa a ensenyament 1940/  /  1971/  /  

1059  Correspondència de sortida relativa a proveïments 1941/  /  1944/  /  

39  Correspondència sortida 1942/  /  1945/  /  

1055  Correspondència de sortida relativa a afers militars 1942/  /  1945/  /  

49  Correspondència sortida 1943/  /  1945/  /  

1073  Correspondència de sortida relativa a racionament 1944/  /  1953/  /  

50  Correspondència sortida 1946/  /  1947/  /  

1106  Correspondència de sortida relativa a afers militars 1946/  /  1961/  /  

1059  Correspondència de sortida relativa a proveïments 1947/  /  1951/  /  

51  Correspondència sortida 1948/  /  1949/  /  

1079Correspondència de sortida relativa a sanitat 1950/  /  1966/  /  

58  Correspondència sortida 1951/  /  1952/  /  

59  Correspondència sortida 1953/  /  1954/  /  

1074  Correspondència de sortida relativa a la millora de la xarxa telefònica 1953/  /  1958/  /  

60  Correspondència sortida 1955/  /  1956/  /  

61  Correspondència sortida 1957/  /  1958/  /  

62  Correspondència sortida 1959/  /  1960/  /  

63  Correspondència sortida 1961/  /  1962/  /  

64  Correspondència sortida 1963/  /  1964/  /  

1264Correspondència de sortida relativa a DIFOC 1971/  /  1971/  /  

1264Correspondència de sortida sobre el jove ofegat a Sant Miquel del Fai C.D.C 1971/  /  1971/  /  

374  Correspondència sortida 156011972/  /  1972/  /  
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374  Correspondència de sortida 70011973/  /  1973/  /  

375  Correspondència sortida 12917011973/  /  1973/  /  

375  Correspondència sortida 160311974/  /  1974/  /  

376  Correspondència sortida 1975/  /  1975/  /  

377  Correspondència de sortida 1976/  /  1976/  /  

457  Correspondència de sortida relativa al cens electoral i a les eleccions 1977/  /  1977/  /  

377  Correspondència sortida 50011977/  /  1977/  /  

378  Correspondència de sortida 12885011977/  /  1977/  /  

378  Correspondència sortida 116411978/  /  1978/  /  

379  Correspondència de sortida 223111651978/  /  1978/  /  

379  Correspondència sortida 167511979/  /  1979/  /  

1264Correspondència de sortida relativa a la Companyia Telefònica 1980/  /  1980/  /  

402  Correspondència sortida 183011980/  /  1980/  /  

380  Correspondència sortida 337411980/  /  1980/  /  

381  Correspondència sortida 1981/  /  1981/  /  

381  Correspondència sortida 98411982/  /  1982/  /  

382  Correspondència sortida 26459851982/  /  1982/  /  

345  Correspondència sortida 80011983/  /  1983/  /  

346  Correspondència sortida 25408011983/  /  1983/  /  

1640  Correspondència sortida relativa a la Comissió informativa de sanitat, joventut i 
serveis socials

1983/  /  1984/  /  

347  Correspondència sortida 116511984/  /  1984/  /  

348  Correspondència sortida 315411661984/  /  1984/  /  

349  Correspondència sortida 145011985/  /  1985/  /  

350  Correspondència sortida 195714511985/  /  1985/  /  

350  Correspondència sortida 108811986/  /  1986/  /  

351  Correspondència sortida 166610891986/  /  1986/  /  

351  Correspondència sortida 47611987/  /  1987/  /  

352  Correspondència sortida 12654771987/  /  1987/  /  

353  Correspondència sortida 232412661987/  /  1987/  /  

354  Correspondència sortida 94911988/  /  1988/  /  

355  Correspondència sortida 15069501988/  /  1988/  /  
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355  Correspondència sortida 30511989/  /  1989/  /  

356  Correspondència sortida 13003061989/  /  1989/  /  

357Correspondència de sortida 149913011989/  /  1989/  /  

357  Correspondència sortida 55111990/  /  1990/  /  

358  Correspondència sortida 15935521990/  /  1990/  /  

1672  Correspondència sortida de la regidoria de medi ambient i economia 1990/  /  1995/  /  

359  Correspondència sortida 79611991/  /  1991/  /  

360  Correspondència sortida 16937971991/  /  1991/  /  

361  Correspondència sortida 52011992/  /  1992/  /  

362 Falten del 1336-1735 Correspondència sortida 21005211992/  /  1992/  /  

363  Correspondència sortida 240818321992/  /  1992/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud al servei de carreteres de la Generalitat per la 
senyalització d'un pas de vianants al p.k. 19,250 de la carretera B-143

1993/  /  1993/  /  

363  Correspondència sortida 28211993/  /  1993/  /  

364  Correspondència sortida 11502831993/  /  1993/  /  

369  Correspondència sortida 183611511993/  /  1993/  /  

1642  Correspondència sortida 1993/  /  2000/  /  

369  Correspondència sortida 30811994/  /  1994/  /  

370  Correspondència sortida 15503091994/  /  1994/  /  

371  Correspondència sortida 203615511994/  /  1994/  /  

371  Correspondència sortida 31311995/  /  1995/  /  

372Correspondència de sortida 12003141995/  /  1995/  /  

373  Correspondència sortida 181312011995/  /  1995/  /  

1538  Correspondència sortida 85411996/  /  1996/  /  

1539  Correspondència sortida 15008551996/  /  1996/  /  

1540  Correspondència sortida 177715011996/  /  1996/  /  

1540  Correspondència sortida 50011997/  /  1997/  /  

1541  Correspondència sortida 13635011997/  /  1997/  /  

1542  Correspondència sortida 235113641997/  /  1997/  /  

1543  Correspondència sortida 97811998/  /  1998/  /  

1544  Correspondència sortida 17009791998/  /  1998/  /  

1545  Correspondència sortida 223017011998/  /  1998/  /  
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396  Correspondència sortida 235622311998/  /  1998/  /  

2281Correspondència relativa a ensenyament 1999/  /  1999/  /  

1545  Correspondència sortida 42011999/  /  1999/  /  

1546  Correspondència sortida 13144211999/  /  1999/  /  

1547  Correspondència sortida 222513151999/  /  1999/  /  

1548  Correspondència sortida 265922261999/  /  1999/  /  

1981  Correspondència sortida 112712000/  /  2000/  /  

1982  Correspondència sortida 215511282000/  /  2000/  /  

1983  Correspondència sortida 91512001/  /  2001/  /  

1984  Correspondència sortida 19579162001/  /  2001/  /  

1985  Correspondència sortida 258619582001/  /  2001/  /  

1986  Correspondència sortida 9752312002/  /  2002/  /  

1987  Correspondència sortida 18509762002/  /  2002/  /  

1988  Correspondència sortida 264618512002/  /  2002/  /  

2004  Correspondència sortida 80812003/  /  2003/  /  

2005  Correspondència sortida 16468092003/  /  2003/  /  

2006  Correspondència sortida 247516472003/  /  2003/  /  

2007  Correspondència sortida 271224762003/  /  2003/  /  

2282Correspondència relacionada amb temes d'ensenyament 2004/  /  2004/  /  

2297Tramesa del butlletí Aula Natura (informe escola bressol 2004/01/  2004/01/  

2008  Correspondència sortida 67412004/  /  2004/  /  

2009  Correspondència sortida 13606752004/  /  2004/  /  

2010  Correspondència sortida 206013612004/  /  2004/  /  

2011  Correspondència sortida 276020612004/  /  2004/  /  

2012  Correspondència sortida 330327612004/  /  2004/  /  

2013  Correspondència sortida 75212005/  /  2005/  /  

2014  Correspondència sortida 12507532005/  /  2005/  /  

2015  Correspondència sortida 170012512005/  /  2005/  /  

2272Correspondència de sortida 245017012005/06/28 2005/09/29

2273Correspondència de sortida 327524512005/09/29 2005/11/10

2274Correspondència de sortida 374932762005/11/10 2005/12/05

2274Correspondència de sortida 26012006/01/02 2006/01/19
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2275Correspondència de sortida 9002612006/01/19 2006/03/03

2276Correspondència de sortida 16309012006/03/03 2006/05/15

2277Correspondència de sortida 240016312006/05/15 2006/07/14

2278Correspondència de sortida 317024012006/07/14 2006/10/17

2279Correspondència de sortida 703031712006/10/18 2006/12/14

397Correspondència de sortida 424240312006/12/14 2006/12/29

2462Correspondència de sortida 75012007/  /  2007/  /  

2463Correspondència de sortida 14007512007/  /  2007/  /  

2464Correspondència de sortida 180014012007/  /  2007/  /  

2465Correspondència de sortida 235018012007/  /  2007/  /  

2466Correspondència de sortida 295023512007/  /  2007/  /  

2467Correspondència de sortida 350029512007/  /  2007/  /  

2468Correspondència de sortida 387135012007/  /  2007/  /  

2620Correspondència de sortida 50012008/01/02 2008/02/15

2621Correspondència de sortida 10005012008/02/15 2008/04/03

2622Correspondència de sortida 150010012008/04/03 2008/05/13

2623Correspondència de sortida 200015012008/05/13 2008/06/27

2624Correspondència de sortida 250020012008/06/27 2008/08/08

2625Correspondència de sortida 300025012008/08/08 2008/10/08

2626Correspondència de sortida 350030012008/10/08 2008/11/19

2627Correspondència de sortida 389135012008/11/19 2008/12/31

2761Correspondència de sortida 60012009/01/02 2009/02/27

2762Correspondència de sortida 12006012009/02/27 2009/04/23

2763Correspondència de sortida 180012012009/04/23 2009/06/12

2764Correspondència de sortida 245018012009/06/12 2009/08/11

2765Correspondència de sortida 310024512009/08/11 2009/10/20

2766Correspondència de sortida 370031012009/10/20 2009/11/27

2767Correspondència de sortida 407237012009/11/30 2009/12/31

2612Correspondència de sortida 63512010/  /  2010/  /  

2613Correspondència de sortida 12006362010/  /  2010/  /  

2614Correspondència de sortida 170012012010/  /  2010/  /  

2615Correspondència de sortida 225017012010/  /  2010/  /  
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2616Correspondència de sortida 282022512010/  /  2010/  /  

2617Correspondència de sortida 335028212010/  /  2010/  /  

2618Correspondència de sortida 380033512010/  /  2010/  /  

2619Correspondència de sortida 403438012010/  /  2010/  /  

Codi 101.01.08.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ

869  Llibre registre per l'extracte de les disposicions publicades a la gazeta i als 
butlletins oficials

1942/  /  1942/  /  

1264Reculls de premsa 1969/  /  1971/  /  

696  Full d'informació municipal 1983/  /  1985/  /  

2281Departametn d'Ensenyament sol·licita informació corresponent a les antenes 
de telefonia mòbil existents en aquesta localitat ubicades a prop de centres 
d'educació infantil i primària.  13-02-2002

2002/  /  2002/  /  

2281Telecentre situat a la biblioteca per facilitar l'accés a internet. Any 2003 2003/  /  2003/  /  

2495Gestió televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers 2006/05/  2006/05/  

2501Desplegament de la TDT per municipi i nuclis de població. Petició de solucions 
a la Generalitat. Informe deficiències de la senyal

2008/  /  2008/  /  

2501Campanya de comunicació. La TDT ha arribat al Vallès Oriental. Generalitat de 
Catalunya

2008/11/  2008/11/  
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Codi 101.01.08.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Butlletí Municipal

437  Butlletí municipal de Sant Feliu de Codines 111924/07/  1924/07/  

458Originals de butlletins d'informació municipal 1955/  /  1963/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 1211957/  /  1957/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 24131958/  /  1958/  /  

437Butlletí d'informació municipal 31251959/  /  1959/  /  

437Butlletí d'informació municipal 35331960/  /  1960/  /  

437Butlletí d'informació municipal 39371961/  /  1961/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 43401962/  /  1962/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 1963/  /  1963/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 47441963/  /  1963/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 48481970/10/  1970/12/  

437  Butlletí d'informació municipal 1972/  /  1972/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 51511974/  /  1974/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 1979/  /  1979/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 1980/  /  1980/  /  

437  Butlletí d'informació municipal 1981/  /  1981/  /  

438  Butlletí d'informació municipal 1982/  /  1982/  /  

438  Butlletí d'informació municipal 1983/  /  1983/  /  

438Revista Casa de la Vila 1983/  /  1999/  /  

438  Butlletí  municipal 1999/12/  2003/04/  

438Revista Sant Feliu de Codines 2004/  /  2010/  /  

Codi 101.01.08.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Emissora Municipal

1172  Guions de l'emissora municipal 1967/  /  1967/  /  

1264Emissora municipal de ràdio 1980/  /  1980/  /  

2500Premi Rosalia Rovira d'emissores municipals 2005/08/  2005/08/  
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Codi 101.01.08.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Televisió Municipal

1264Proposta de televisió comarcal pel Vallès Oriental 1981/  /  1981/  /  
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Codi 101.01.09.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2747Edició Guia d'Entitats. Material facilitat per entitats 2000/06/  2000/06/  

2495Donar compte de les gestions realitzades pel regidor per l'organització de l'Àrea 
de Participació Ciutadana

2003/10/27 2003/10/27

2495Seminari sobre Participació Ciutadana ( Patronat Flor de Maig ) 2003/11/29 2003/11/29

2495Elaboració d'un model de reglament local de participació ciutadana 2004/04/  2004/04/  

2748 -Alicia Baganra
-Bruno Marés Lienart
Anna Maria Delgado

Acta 1. Constitució del grup de treball de l'Escola Taller "Treball Forestal". Acta 
2. Aprovació candidats a alumnes treballadors i personal d'estructura Escola 
Treball " Treball Forestal". Acta 3. Escola Taller Salvador Seguí per donar de 
baixa i alta alumne/treballador. Acta 4. Escola Taller Salvador Seguí donada 
alta nou alumne. Acta 5. Selecció del nou candidat com a professor/monitor de 
l'Escola Taller. Acta 6. Selecció del nou candidat com a professor/monitor de 
l'Escola Taller.  Acta 7. Selecció d'un director/a per cobrir la baixa del titular alta 
com a directora suplent

2005/11/  2006/11/  

2225Presentació del premi  candidatura PREMI INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA. 
Direcció General de Participació Ciutadana. Projecte: Sant Feliu

2006/  /  2006/  /  

2225Presentació candidatura PREMI INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA. Direcció general 
de Participació Ciutadana. Projecte: Sant Feliu en primer lloc. Curs 2004-2005.

2006/09/20 2006/09/20

2748Justificació econòmica primera fase Escola Taller ( del 30 de desembre 2005 a 
29 de juny 2006)

2006/07/  2006/07/  

2748Altres documents escola taller Salvador Seguí 2006/  /  2006/  /  

2748Informe semestral de seguiment de l'escola taller ( 11 de desembre ) 2006/12/11 2006/12/11

2748Documentació degudament modificada ( Certificat de Despeses de l'Escola 
Taller )

2006/09/  2006/09/  

2748Documentació que completa la documentació entregada en data registre 
25/09/2006. Escola Taller Salvador Seguí

2006/11/  2006/11/  

2747Generalitat de Catalunya. Sol·licitud subvenció elaboració reglament de 
Participació Ciutadana. Sol·licitud : 2007010130

2007/02/  2007/02/  

2747Resposta qüestionari sobre Demòcracia Participativa Digital. Àrea de 
Participació Ciutadana. Diputació de Barcelona

2007/08/14 2007/08/14

2747Diversos.  Carta Diputació de Barcelona sobre la creació de l'Oficina de 
Participació Ciutadana

2007/10/  2007/10/  

2747Comissió Participació Ciutadana. 2007/12/  2008/  /  

2747Convocatòria Comissió Participació Ciutadana 2008/10/22 2008/10/22
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2747Fundació Carles Pi i Sunyer. Banc de Bones Pràctiques del Govern Local. 
Participació

2008/  /  2008/  /  

2747Convocatòria Comissió Participació Ciutadana 2008/12/30 2008/12/30

2747Convocatòria Comissió Participació Ciutadana 2008/07/09 2008/07/09

2747Convocatòria Comissió Participació Ciutadana 2008/05/07 2008/05/07

2747Convocatòria Comissió Participació Ciutadana 2008/03/25 2008/03/25

2747Constitució de la Comissió de Participació Ciutadana. Presentació Projecte 
Intervenció Integral Casc Antic-Torrents ( Llei de Barris)

2008/03/01 2008/03/01

27471a. Convocatòria Taula tècnica de participació del Vallès Oriental Consell 
Comarcal

2008/10/09 2008/10/09

2747Enquesta Participació Ciutadana. Fundació Carles Pi i Sunyer. Diputació de 
Barcelona

2008/06/  2008/06/  

2747Llei de Barris. Participació Ciutadana en el desenvolupament del Projecte 
d'Intervenció Integral (PII)

2008/  /  2008/  /  

2748Fundació Carles Pi i Sunyer. Panel de Polítiques Públiques Locals. Participació. 
Sant Feliu de Codines

2008/  /  2008/  /  

2747Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/03/12 2009/03/12

2747Acord de l'Assemblea anual de Socis de l'Associació Sant Feliu Sostenible 
referent a la Comissió de Participació Ciutadana

2009/04/  2009/09/  

2747Esmenes al reglament de Participació Ciutadana 2009/06/  2009/06/  

2747Convocatòria extraordinària Comissió de Participació Ciutadana 2009/05/06 2009/05/06

2747Primera Fira d'Entitats 2009/06/07 2009/06/07

2747Llei de Barris. Participació Ciutadana en el desenvolupament del Projecte 
d'Intervenció Integral (PII)

2009/  /  2009/  /  

2747Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/04/14 2009/04/14

2748Aportacions a les bases de funcionament. Comissió de Participació Ciutadana 2009/07/01 2009/07/01

2748Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/07/01 2009/07/01

2748Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana. Marató TV3 2009/10/21 2009/10/21

2748Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/07/01 2009/07/01

2748Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/10/07 2009/10/07

2748Acta reunió de  la Comissió de Participació 2009/07/01 2009/07/01

2748Convocatòria, 18 de novembre, Comissió de Participació Ciutadana. La 
Governança del Sistema de Salut " Un procès participatiu"

2009/11/18 2009/11/18

2748Convocatòria 11 de novembre 2009. Marató TV3 2009/11/11 2009/11/11

2748Convocatòria reunió Marató TV3 2009/11/25 2009/11/25
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2748Convocatòria Comissió de Participació Ciutadana 2009/02/10 2009/02/10

2748Catàleg activitats formatives. Participació Ciutadana. Diputació de Barcelona 2009/  /  2009/  /  

2748Convocatòria Participació Ciutadana 2009/12/23 2009/12/23

27482a. Taula tècnica de participació. Consell Comarcal del Vallès Oriental 2009/02/18 2009/02/18

Codi 101.01.10.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PROTOCOL

1264Protocol 1967/  /  1967/  /  

1177  Visita del Caudillo 1970/  /  1970/  /  

1264Relació de felicitacions 1974/  /  1974/  /  

1265Reglament d'honors i distincions 1974/  /  1981/  /  

1265Relacions públiques. Gabinet del Palau de la Generalitat 1981/  /  1983/  /  

2353Cartes d'agraïment als cossos de protecció civil en la recerca d'una dona 
desapareguda

2005/  /  2005/  /  

15002Acte de inauguració del  Passatge Martí Garriga 2262252015/05/31 2015/05/31

15002Presa de possessió del nou consistori. 2302272015/06/13 2015/06/13

Codi 101.02.00.00.00

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

HISENDA

1330  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1983/  /  1984/  /  

1331  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1983/  /  1984/  /  

1332  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1986/  /  1989/  /  

1333  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1990/  /  1993/  /  

1334  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1994/  /  1995/  /  

1335  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1996/  /  1996/  /  

1336  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1997/  /  1998/  /  

1337  Expedients de la regidoria d'Hisenda i Personal 1999/  /  2000/  /  
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Codi 101.02.01.00.00

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

HISENDA PATRIMONI

1491 (Camisa de conservació) (1 plec  24 fulls) Escriptura de P.P.V contra l'ajuntament 1831/  /  1831/  /  

1491  Escriptura de poders atorgada pels senyors administradors de l'hospital de 
pobres a favor de M.P.P

1902/  /  1902/  /  

1491  Escriptura referent a la urbanització de la font dels Àlbers i el terreny annex 1921/  /  1921/  /  

1132  Expedients de declaració d'utilitat pública de la casa i terrenys a la plaça de 
sant Francesc

1931/  /  1931/  /  

1262Acord sobre la titularitat de l'Era de Cal Rectoret 1972/  /  1973/  /  

1259Relació de propietaris de la zona industrial i persones o entitats interessades 1973/  /  1973/  /  

1260Contracte per l'obligació de tancar el terreny destinat a llençar les escombraries 
propietat de J.C.T

1975/  /  1975/  /  

1260Contracte en el qual l'ajuntament es compromet a pagar 100.000 pessetes a 
R.S.S quan l'ajuntament deixi buit l'edifici ocupat per l'escola municipal

1977/  /  1977/  /  

1315  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1983/  /  1984/  /  

1316  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1986/  /  1987/  /  

1317  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1988/  /  1989/  /  

1318  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1990/  /  1991/  /  

1319  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1992/  /  1992/  /  

1321  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1994/  /  1994/  /  

1322  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1995/  /  1995/  /  

1323  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1996/  /  1997/  /  

1324  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1998/  /  1998/  /  

1325  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1999/  /  1999/  /  

1326  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2000/  /  2001/  /  
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1327  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2001/  /  2002/  /  

2491Informe de danys produïts per la pluja en l'edifici col·legi d'educació infantil i 
primària CEIP Jaume Balmes

2005/05/  2005/05/  

786Proposta d'acord per l'ús de la cuina del CEIP Jaume Balmes per part de 
l'AMPA del CEIP Jaume Balmes

2009/02/24 2009/02/24

Codi 101.02.01.01.00

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

HISENDA PATRIMONI Descripcions generals, 
inventaris de béns

1491 (Camisa de conservació) (1 plec  4 fulls) Indemnització censal atorgada per J.M.V, P.P.V a favor de l'ajuntament 1846/  /  1846/  /  

1491  Còpia autèntica dels poders de J.S.M, T.P.S, F.U.R, C.R.T 1894/  /  1894/  /  

1491  Còpia autèntica de l'escriptura de poders atorgada pels administradors de 
pobres de l'hospital a favor de diverses persones

1897/  /  1897/  /  

1491  Còpia de l'escriptura de poders atorgades pels administradors de l'hospital de 
malalts a favor de M.P.P

1902/  /  1902/  /  

1491  Redempció de censos per E.U.C. a favor de F. i J.A.S. 1924/  /  1924/  /  

1491  Escriptura d'entrega de llegat atorgada per C.V.M. a favor de l'hospital clínic de 
Barcelona

1946/  /  1946/  /  

1607  Escriptures de l'ajuntament 1964/  /  1993/  /  

1259Inventari de béns municipals 1972/  /  1974/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Adquisició de béns

1491  Escriptura de donació atorgada per N.U.F a favor de l'ajuntament 1917/  /  1917/  /  

1133  Compra de terrenys per a la travessia de la carretera de Sant Llorenç a Llinars 1928/  /  1934/  /  

443Demana una serie de condicions i drets d'un acord amb l'Ajuntament sobre uns 
terrenys que hi ha al costat de la seva casa del passatge Pi i Margall número 5

661932/05/01 1932/  /  

1491  Compra-venda de F. I J.A.S. a l'ajuntament 1933/  /  1933/  /  

1491  Compra-venda de M.P.E. A favor de l'ajuntament 1948/  /  1948/  /  

1491  Compra-venda de M.P.E. A favor de l'ajuntament 1948/  /  1948/  /  

1262Documentació de l'expropiació de terrenys a Les Franqueses del Vallès 1963/  /  1963/  /  

1607 venedors José Maria Soler Coll
                Francisco de Asus Soler Coll
                Mercedes Soler Coll
                Maria de la Concepción Coll Soler

Escriptura de compraventa d'una finca del terme municipal de Sant Quirze 
Safaja, consta d'un tros de terreny, dos molins anomanats "Las Llobateras hi ha 
un aiguaneix

1964/  /  1964/  /  

1260Compra d'una furgoneta-remolc per a la recollida d'escombraries 1965/  /  1965/  /  

1491  Compra-venda de M.T.F. A favor de l'ajuntament 1966/  /  1966/  /  

1260Contracte de compra de terrenys a I.Vallcorba A 1973/  /  1973/  /  

1260Escriptura de compra-venda de terrenys atorgada per R.C.V. a favor de 
l'ajuntament per ampliar el cementiri

1974/  /  1974/  /  

1261Contracte de compra de terrenys a J.J.P 1974/  /  1974/  /  

1259Compra de la finca Llobateres 1975/  /  1975/  /  

1259Compra de terrenys del grup escolar 1975/  /  1975/  /  

1260Compra de terrenys a F.P.C. destinats al dipòsit d'escombraries 1975/  /  1975/  /  

1260Compra de les parcel·les Pinets i Solega a M.T.F 1976/  /  1976/  /  

2513 Conté escriptures de compra venda dels terrenysCompra de terrenys per a la zona escolar i esportiva (Unitat d'actuació Escoles) 1976/  /  1977/  /  

1261Contracte de compra de terrenys a M.F.O 1977/  /  1977/  /  

1261Expedient de compra de l'immoble a R.C.C situat a la plaça Escletxa 1977/  /  1977/  /  

1261Compra d'un immoble a M.C.S situat al carrer Padró per ser enderrocat per la 
urbanització d'aquest carrer

1978/  /  1978/  /  

1261Expedient de compra de terrenys a l'avinguda Escoles a la senyora M.R.P 1978/  /  1978/  /  

1264  Donació de l'ambulància de l'hospital a l'ajuntament 1979/  /  1979/  /  

1260Adquisició d'una màquina fotocopiadora OFIMO 1980/  /  1980/  /  
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1260Adquisició del terreny destinat a la construcció d'un embassament artificial 
d'aigua per a l'abastament de la població

1981/  /  1981/  /  

1244  Expedient permuta de terrenys adjunts al parc municipal Usart 1982/  /  1982/  /  

1630  Adquisició de l'antiga fàbrica Umbert Rosa 1984/  /  1985/  /  

1502  Adquisició de la finca de Can Xifreda  i finca confrontant de 1991 1987/  /  1991/  /  

1279  Expedient d'adquisició i expropiació dels terrenys afectats pel projecte del 
dipòsit regulador d'aigua potable i segellat de l'abocador

1994/  /  1994/  /  

1320 Cedida pel sr Josep Buixó Roca UmbertEscriptura de rectificació i donació a favor de l'Ajuntament de la finca número 6 
de la ctra de Sant Llorenç Savall

1994/  /  1994/  /  

1494  Adquisició d'una finca situada al carrer Estricadors 1998/  /  1998/  /  

2495Pressupostos material informàtic. Regidoria Comunicació 2004/01/  2004/01/  

1320 Finca cedida pel sr Josep Buixó Roca UmbertCertificats relacionats amb la finca número 6 de la ctra de Sant Llorenç Savall 
cedida a l'Ajuntament i sol·licitud d'inscripció de la donació

2005/  /  2005/  /  

2491Subministre d'una tanca de fusta i un banc de l'empresa "Gianni Grandi" per 
situar a la zona de jocs al costat de l'escola infantil

2005/04/18 2005/04/18

2485Expedients de cessió interadministrativa. Diputació de Barcelona. Subdirecció 
de sistemes i tecnologies de la informació. Lliurament d'un PC i una impresora 
per l'arxiu municipal

2008/11/19 2008/11/19

1993Opció compra vehicle policia local 8707-DNF. Finalització rèntig Finanzia 
Autorenting, S.A.

2009/07/  2009/07/  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Alienació de béns

1491 (Camisa de conservació) (1 plec 1 8 fulls) Escriptura de venda perpètua a favor de V.B 1861/  /  1861/  /  

1491  Escriptura de venda de J.F.C a l'ajuntament 1910/  /  1910/  /  

1491  Escriptura de venda a favor de J.P.R, E.C.F, M.P.D, J.V.S i C.V.D a favor de 
l'ajuntament

1928/  /  1928/  /  

1632  paper de conservacióExpedient de venda de  parcel·la de terrenys 1929/  /  1929/  /  

443Demana que hi ha una petita porció de terreny al peu de la casa anomenada " 
Cal Sendra " situada entre el carrer Doctor Tomàs Borrell i tocan amb la 
travessia de la Cta. de San Lorenzo Savall propietat de l'Ajuntament hi que si 
aquest mai ven aquest tros de terreny pensi amb ells

64641930/03/12 1930/  /  

446Exposa ser propietaria d'una casa en el carrer Francisco Lairet abans carrer 
Creus número 41 i a fi de poder tenir una sortida pel carrer Estricadors demana 
que l'Ajuntament li vengui un tros de terreny

551938/12/09 1938/12/13

1122  Permuta de terreny 1940/  /  1940/  /  

1122  Sobrants de vials 1945/  /  1962/  /  

1162  Expedient de venda de dos motors bomba 1962/  /  1962/  /  

1259Patrimoni municipal, sobrants de vies públiques 1970/  /  1972/  /  

1253Expedient general per l'oferiment de terrenys per a la construcció d'un caserna 
de la guàrdia civil

1972/  /  1972/  /  

1259Cessió de terrenys a la carretera de Sant Miquel del Fai 1972/  /  1972/  /  

1264Caserna de la guàrdia civil 1972/  /  1972/  /  

1259Cessió de terrenys de les finques Las Torras i les Clotas a favor de l'ajuntament 1975/  /  1975/  /  

1260Pressupost presentat per Carod per la venda de rellotges públics 1978/  /  1978/  /  

1101  Fulls d'encàrrec 1985/  /  1986/  /  
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HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

1165  Cessions de parcel·les 1897/  /  1921/  /  

1491  Contractes d'arrendament i assegurances 1909/  /  1924/  /  

1491  Contracte d'arrendament d'un edifici per a ubicar-hi l'escola de nens 1912/  /  1912/  /  

1491  Expedient sobre l'arrendament a C.B.V d'un tros de terra pel dipòsit 
d'escombraries

1920/  /  1920/  /  

1491  Expedient sobre un contracte d'arrendament sobre el local destinat a guardar el 
cotxe pel trasllat de cadàvers

1924/  /  1924/  /  

1632 paper de conservacióExpedient de declaració d'utilitat pública dels terrenys de darrera les cases del 
carrer Pi i Margall que limiten amb la travessia de la carretera

1931/  /  1931/  /  

1491  Contracte d'arrendament de la casa del mestre 1932/  /  1932/  /  

1164Cessió de terrenys i aigua a la Sra. Antònia Margenat i al Sr. Juan Torres 
Margenat

1965/  /  1970/  /  

1261Expedient de cessió de terrenys propietat de M.C.V per via pública a favor de 
l'ajuntament

1973/  /  1973/  /  

1260Cessió de terrenys per a la construcció de tuberies per la conducció d'aigua 
procedent de la finca Llobateras

1974/  /  1974/  /  

1260Parcel·la cedida per N.U. a l'ajuntament i indemnització a J.R.V 1975/  /  1975/  /  

1261Expedient de moció de presidència sobre la normalització de compra de 
terrenys de B.U. I canvi de la xarxa de conducció elèctrica

1976/  /  1976/  /  

1261Conveni formalitzat amb E.P.U per la cessió de terrenys a l'avinguda Escoles 1977/  /  1977/  /  

1261Conveni formalitzat amb J.P.G per la cessió de terrenys a l'avinguda Escoles 1978/  /  1978/  /  

1261Cessió de terrenys COSAFE, S.A 1978/  /  1978/  /  

1494Cessió de terrenys pel parc de Can Xifreda 1978/  /  1978/  /  

1261Expedient de cessió de terrenys per J.F.V 1980/  /  1980/  /  

1261Instància i còpia d'escriptura de permuta de drets sobre el proveïment d'aigua  
del torrent Andal autoritzat per S.V.M

1981/  /  1981/  /  

1189  Conveni de cessió d'ús de locals a la Fundació Agustí de Santacruz 1986/  /  1987/  /  

1189  Aprovació de la modificació del conveni de cessió d'ús de locals a la Fundació 
Agustí de Santacruz

1988/  /  1988/  /  

1260Contracte d'arrendament amb J.S.B del local de la plaça Rectoria pel Museu 
Arqueològic Municipal

1991/  /  1991/  /  
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1181  Cessió gratuïta de terrenys pel projecte d'urbanització dels carrers Doctor Reig, 
Fontets, dels Segadors, Passatge Martina i Baixada de Cal Mut

1991/  /  1992/  /  

1506  Cessió d'uns terrenys per a la plaça de l'avinguda Catalunya 1995/  /  1995/  /  

2280 Comissió de Govern 22-02-1999Autorització a l'APA del CEIP Jaume Balmes per la celebració de la festa de fi 
de curs al pavelló municipal.

1999/  /  1999/  /  

2280Cessions d'ús d'esports a escoles i institut. 2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern 24-01-2000Cessió de l'ús d'una aula de l'IES Manuel Carrasco i Formiguera per la 
realització d'un curs organitzat pel Centre Cívic La Fonteta. Comissió de 
Govern 24-01-2000

2000/  /  2000/  /  

2296Cessió temporal d'una caixa de fusta que conté l'aparell emissor de l'antiga 
ràdio Sant Feliu.

2003/02/18 2003/02/18

2491Autorització al APA Escola Jaume Balmes per poder disposar de les 
instal·lacions del CEIP Jaume Balmes pel Casal de Setmana Santa 2005

2005/  /  2005/  /  

785Proposta de cessió d'ús de l'edifici del CEIP Jaume Balmes a l'AMPA de 
l'esmentat centre per a l'execució del "Casal Discontinu" per els dies de lliure 
disposició del centre

2010/01/26 2010/01/26
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Defensa del patrimoni

1174Expedients de reclamacions patrimonials 1998/  /  1999/  /  

2481Reclamació de danys al Racó del Bosc 2000/01/20 2000/01/20

1174Lluís Codina Rodriguez, presenta reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Carrer Consell de Cent

112000/  /  2000/06/14

1174Parte de danys per una fuita d'aigual  a una  vivenda del carrer Sant Quirze 
núm. 27

222000/  /  2000/04/  

2481Parte de danys fanal situat al carrer Doctor Fleming. Vitalicio Seguros 2001/11/  2001/11/  

1174Notificació a la Companyia d'Assegurances de l'Ajuntament sobre lesions. 
Plaça Josep Umbert Ventura

112001/  /  2001/05/02

1174 Reclamació presentada a Fecsa-EnherEscrit a Fecsa-Enher. Reclamació 222001/  /  2001/05/  

1174Reclamació de danys  al carrer Romaní núm. 12 per danys ocasionats en el 
jardí

332001/  /  2001/  /  

1174Reclamacions danys causats pel correfoc. Carrer Sant Pere núm. 2 442001/  /  2001/09/  

1174Reclamació presentada per la Sra. Rosa Argemí Soler pels danys ocasionats a 
la finca de la seva propietat situada al carrer Doctor Zamenhof, degut a una 
fuita d'aigua

552001/  /  2001/08/  

1174Denúncia sobre l'estat de la Ctra.  B-143 662001/  /  2001/  /  

2481Reclamació per danys a la Mutua General de Seguros 2002/10/  2002/10/  

1174Reclamació Patrimonial per fuita d'aigua. Carrer Pervera núm. 12 baixos 112002/  /  2002/09/  

1174Reclamació patrimonial per unes filtracions d'aigua al carrer Sant Pau núm. 2 222002/  /  2002/  /  

1174Reclamació patrimonial: Plaça Josep Umbert Ventura en front de l'antiga 
farmàcia

332002/  /  2002/  /  

1174Reclamació Comunitat de Propietaris del carrer Agustí Santacruz núm. 99-101, 
reintegrament despeses humitats del  Mirador

442002/  /  2002/03/01

1174Reclamació danys al carrer Travessia núm. 10 degut a una fuita d'aigua de la 
tuberia general

552002/  /  2002/02/  

1174Recurs interposat per danys i lesions derivats d'un accident de circulació. 
Carrer Consell de Cent

662002/  /  2002/01/17

2481Danys de mobiliari urbà. Allianz. Mirall trencat control circulació. Carrer Vic 
número 1

2003/12/  2003/12/  

2481Danys ocasionats pel vehicle marca Iveco, model 180 E27 2003/  /  2003/  /  

2481Sinistre ocasionat al mur i reixa de l'equipament municipal de La Fonteta 2003/11/27 2003/11/27
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2481Danys de mobiliari urbà. Alianz. Senyalització rotonda plaça Diputació 2003/12/  2003/12/  

2481Danys de mobiliari urbà. Zurich. Fanal de l'Avinguda Catalunya 2003/11/  2003/11/  

2481Danys ocasionats a una pilona situada a l'Avinguda Catalunya número 36 2003/05/  2003/05/  

1174Reclamació presentada per Interseg, S.L.  per danys ocorreguts al carrer 
Agustí Santacruz núm. 97

112003/  /  2003/02/13

1174Reclamació presentada pel Casal Cultural Codinenc per danys causats al Casal 222003/  /  2003/  /  

1174Reclamació patrimonial de Seguros Banco Vitalicio. Carrer Agustí Santacruz 
núm. 86

332003/  /  2003/  /  

2481Reclamació pels desperfectes ocasionats per un  vehicle 2004/03/  2004/03/  

2481Reclamació danys mobiliari urbà. Barana de seguretat i contenidors. Carrer 
Agustí Santacruz davant número 60 . HDI Seguros

2004/04/24 2004/04/24

2481Danys ocasionats a un senyal de trànsit. Carrer Travessia entre Agustí 
Santacruz i Doctor Tomàs Borrell. Almira e Hijos.

2004/02/  2004/02/  

1174Reclamació presentada per Catalana Occidente, S.A., pels danys ocorreguts a 
l'habitatge situat al carrer Roure Gros núm. 7 per una avaria d'aigua

112004/07/26 2004/09/20

1174Reclamació per danys personals. Centre Cívic La Fonteta el dia 22 de maig de 
2004

222004/  /  2004/10/13

1174Desestimació d'indemnització per responsabilitat patrimoni a l'Avinguda 
Catalunya núm. 12. Dia 24 d'abril de 2004

332004/06/28 2004/07/12

1174Reclamació Patrimonial. Informe de danys a un  cotxe al Carrer Antoni Gaudí 442004/  /  2004/03/23

1174Reclamació presentada a la companyia Axa Seguros sobre danys a la finca 
situada a la plaça de l'Escletxa núm. 3.  Data 21 d'octubre de 2002

552004/  /  2004/  /  

2481Reclamació de danys de mobiliari urbà. Plaça Josep Umbert Ventura número 4. 
Zurich Auto

2005/02/  2005/02/  

2481Danys patrimonials. Arbre a l'Avinguda Escoles. Catalana Occidente 2005/04/  2005/04/  

2481Reclamació de danys patrimonials al mobiliari urbà. Eurogestion 2005/07/  2005/07/  

2481Reclamació de danys patrimonials al mobiliari urbà. Seguros Mercurio 2005/09/  2005/09/  

2481Danys patrimonials mobiliari urbà. Topada amb un fanal a l'Avinguda Catalunya 
número 56-58

2005/12/03 2005/12/03

2481Reclamació de danys patrimonials al mobiliari urbà. Vitalicio 2005/08/  2005/08/  

2481Reclamació de danys patrimonials al mobiliari urbà. Allianz Seguros y 
Reasegurados

2005/07/  2005/07/  

2481Danys patrimonials mobiliari urbà. Topada amb un fanal al carrer Estricadors 
número 5

2005/11/22 2005/11/22

2481Reclamació de danys de mobiliari urbà. Allianz Seguros. Danys arbre davant 
Font dels Albers.

2005/11/11 2005/11/11
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2481Danys patrimonials mobiliari urbà. Ha trencat una canonada d'aigua 2005/12/21 2005/12/21

2481Danys produits al passatge Oliveres-Pompeu Fabra 2005/05/28 2005/05/28

1174Reclamació danys al mobiliari urbà produïts per accident de trànsit, jardinera i 
arbre trencats. Carrer Travessia núm. 8

112005/  /  2005/07/  

1174Reclamació per danys  personals suferts i al seu vehicle al patir un accident al 
carrer Sol

222005/  /  2005/08/  

1174Reclamació per un accident de trànsit patit degut al mal estat d'una via. 552005/  /  2005/12/23

1174Reclamació per danys produïts per una fuita d'aigua al carrer Onze de 
Setembre núm. 10

662005/  /  2005/04/  

1174Reclamació per danys produits per una fuita d'aigua . 772005/  /  2005/  /  

1175Reclamació danys al vehicle 882005/  /  2005/05/  

1175Reclamació per danys ocasionats a un vehicle 992005/  /  2005/01/  

1175Reclamació per els danys ocasionats a un vehicle 10102005/  /  2005/09/  

1175Reclamació per els danys ocasionats per una fuita d'aigua potable 11112005/  /  2005/08/01

1174Reclamació per danys ocasionats per fuita d'aigua 332005/09/  2006/  /  

1174Escrit sobre una reclamació patrimonial  per uns danys a un vehicle any 2005 442005/  /  2006/10/  

2481Danys del mobiliari urbà. Carrer Rector Tomàs Vila número 1 2006/09/  2006/09/  

2481Danys patrimonials mobiliari urbà. Ha trencat una arqueta enllumenat públic 2006/02/20 2006/02/20

2481Reclamació danys patrimonials. Tanca de protecció de la carretera Sant 
Llorenç davant número 4

2006/11/15 2006/11/15

2481Reclamació danys vehicle 2006/03/  2006/03/  

2481Danys mobiliari urbà. Allianz 2006/03/04 2006/03/04

2481Danys mobiliari urba.  Senyal trànsit. Agustí Santacruz número 23. 2006/09/08 2006/09/08

2481Sol·licitud informe policial 2006/03/16 2006/03/16

2481Danys patrimonials mobiliari urbà. Centre Cívic 2006/05/22 2006/05/22

2502Notificació accident 2006/05/  2006/05/  

2503Seguretat Ciutadana. Trencadissa vidres Ajuntament 2006/10/06 2006/10/06

1175Com. una caiguda en el c/ Agustí Santacruz davant el núm. 25 222006/09/  2006/05/  

1175Sol. que es demanin responsabilitats a l'empresa que efectuava els treballs 
d'asfaltat de la carretera, per la seva negligència i falta de responsabilitat al no 
senyalitzar

332006/12/  2006/05/  

1175 DesestimatPresenta reclamació ref. a una caiguda per haver trepitjat pinyols d'oliva per no 
haver estat el c/ Vic net

552006/11/  2006/05/  

1175Sol. una indemnització compensatòria adient amb les lesions a conseqüència 
d'una caigua la la plaça del Pla de l'Òs

662006/12/  2006/06/  
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1175Reclamació per danys en un vehicle 12122006/  /  2006/12/14

1175Sol. que em paguin les despeses mèdiques, i desplaçaments, i algú que ajudi 
en els feines de la casa i que arreglin el c/ Anselm Clavé

112006/  /  2007/03/  

1175Presenta reclamació de responsabilitat patrimonial ref. l'accident del dia 
16/09/2005 a les 4:30h de la matinada

772006/09/  2007/03/  

1175Sol. que els serveis municipals investiguin les possibles causes de filtracions 
d'aigua que provoquen fortes humitats c/ Havana, 19, 17, 15 i 13

882006/  /  2007/03/  

1175 Veïns quefirmen la reclamació: Josep Umbert tura, Antonio Conejos 
Dosrius, Joan Tuneu Brugerolas, Joan Umbert Sagalés,

Presenta reclamació pels electrodomèstics espatllats ref. a la pujada de la de 
llum del dia 3/10/06 a la Pl. de la Sagrera, 10, 2n

992006/11/  2007/05/  

1175Presenta una reclamació per uns danys soferts pel seu vehicle en el carrer 
Padró.

10102006/11/  2007/05/  

1175Sol. que es faci una nova inspecció al clavegueram de l'edifici del c/ Roger de 
Flor, 1 a l'espera que es resolgui el problema d'embús

11112006/11/  2007/05/  

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Mossèn Baldelló. Munat Seguros Generales 2007/01/08 2007/01/08

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Pont de Terme número 2 2007/01/27 2007/01/27

2481Danys al mobiliari urbà. Plaça Dr. Robert. AXA Seguros i Inversiones 2007/10/19 2007/10/19

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Roca Grossa cantonada C-59 2007/03/14 2007/03/14

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Agustí Santacruz número 23 2007/05/03 2007/05/03

2481Danys mobiliari urbà. Allianz Seguros 2007/11/28 2007/11/28

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Piscina número 3. Allianz 2007/12/14 2007/12/14

2481Danys mobiliari urbà. Tanca col·legi Jaume Balmes 2007/02/20 2007/02/20

2481Danys mobiliari urbà. Avinguda Catalunya 2007/02/08 2007/02/08

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Agustí Santacruz número 106 2007/05/10 2007/05/10

2481Danys mobiliari urbà. Camí de Lloberes ( Joaquim Mir) 2007/06/07 2007/06/07

2481Danys mobiliari urbà. Avinguda Generalitat. Allianz compañía de Seguros y 
Reaseguros

2007/05/16 2007/05/16

2481Danys mobiliari urbà. Plaça Josep Umbert Ventura. Seguros Bilbao 2007/06/04 2007/06/04

2481Danys mobiliari urbà. Carrer Barcelona  número 26. Liberty Insurance 2007/07/06 2007/07/06

1175Sol.licitud d'informe policial d'una caiguda que va patir al carrer Rector Tomàs 
Vila el dia 31 de gener de 2007.

222007/09/  2007/02/  

1175Sol.licitud per a què l'ajuntament es faci carrec de les despeses ocasionades 
per una fuita d'aigua

332007/09/  2007/03/  

1175Comunica que ha patit un accident, demana es tregui una xarxa i s'assumeixin 
les consequencies

442007/09/  2007/03/  

1175Reclama que es repari un escapament d'aigua i comunica que presentara les 
factures del possibles danys

662007/10/  2007/04/  
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1175Sol·licita la revisió de posibles fuites d'aigua en la canalització general per 
evitar problemes en les parets i el terre del parking del Carrer Agustí Santacruz, 
núm. 41-43-45

772007/11/  2007/05/  

1175Comuniquen els desperfectes ocasionats pel camió de recollida selectiva 882007/11/  2007/05/  

1175Presenta reclamació patrimonial per danys al inmoble del C/ Vic 14 992007/07/  2008/01/  

1175Caiguda de branques d'arbre, colisió amb cables elèctrics produint sobretensió 
afectant aparell elèctrics de la vivenda.

10102007/10/  2008/04/  

1175Reclamació responsabilitat patrimonial c/ Viñetes, 23 avaria subministrament 
d'aigua ocasionant danys

11112007/12/  2008/06/  

Codi 101.02.02.00.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ

2453Despeses pavelló 2005 i repartiment despeses de manteniment del pavelló 
poliesportiu

2005/  /  2005/  /  

Codi 101.02.02.01.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes

1130  Comptes de propis i arbitris 1835/  /  1841/  /  

536Llibres en blanc diligenciats relatius a la comptabilitat 1950/  /  1960/  /  

1263Intervenció de comptes i actes en general 1972/  /  1977/  /  

1262Estat econòmic i financer de l'ajuntament 1977/  /  1977/  /  

1250  Manual del programa informàtic de comptabilitat 1986/  /  1986/  /  

1639  Instruccions del programa informàtic relatiu al servei d'aigua 1986/  /  1991/  /  

1607  Compte de resultats del servei de recollida d'escombraries 1992/  /  1992/  /  

2280 Comissió Govern 15-05-2000Aprovació de la liquidació de la Festa de la Primavera. AMPA IES Manuel 
Carrasco i Formiguera. Comissió de Govern 15-05-2000

2000/  /  2000/  /  

2453Aprovació de l'estat de comptes de la piscina d'estiu 2004. Junta de Govern 
Local 5-10-2004

2004/10/05 2004/10/05

2453Estat de comptes piscina estiu 2005 2005/  /  2005/  /  

2561Extracte comptes: Caixa Catalunya (pòlissa i C.C.), Caixa Penedès, compte 
venda institut, Caixa de Pensions, Banc de Sabadell, Banco de Credito Local

2005/  /  2005/  /  

2789Extracte comptes: Caixa de Catalunya, compte corrent, pòlissa, compte venda 
institut

2008/  /  2008/  /  

2789Extracte comptes: Caixa de Pensions, Caixa Penedès, Banco Crédito Local, 
Banc Sabadell

2008/  /  2008/  /  
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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

1141  Comptes de la Vila de Sant Feliu de Codines 1827/  /  1827/  /  

1130  Liquidació del pressupost 1867/  /  1868/  /  

70  Compte general 1873/  /  1878/  /  

72  Compte general 1878/  /  1881/  /  

73  Compte general 1882/  /  1886/  /  

74  Compte general 1886/  /  1889/  /  

92  Compte general 1889/  /  1893/  /  

75  Compte general 1893/  /  1902/  /  

76  Compte general 1903/  /  1905/  /  

76Compte general 1910/  /  1919/  /  

76  Compte general 1912/  /  1912/  /  

77  Compte general 1913/  /  1914/  /  

78  Compte general 1914/  /  1915/  /  

79  Compte general 1915/  /  1916/  /  

80  Compte general 1917/  /  1919/  /  

81  Compte general 1918/  /  1920/  /  

1152  Compte general 1919/  /  1922/  /  

82Compte general 1919/  /  1924/  /  

139  Liquidació del pressupost 1919/  /  1924/  /  

83  Compte general 1923/  /  1926/  /  

71  Compte general 1924/  /  1925/  /  

52  Compte general 1925/  /  1926/  /  

83  Liquidació del pressupost 1925/  /  1926/  /  

84  Compte general 611926/  /  1927/  /  

85  Compte general 1927/  /  1928/  /  

86  Compte general 1928/  /  1928/  /  

87  Compte general 1929/  /  1929/  /  

88  Compte general 1930/  /  1930/  /  

89  Compte general 1931/  /  1931/  /  
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93  Compte general 1932/  /  1932/  /  

94  Compte general 1933/  /  1933/  /  

91Compte general 911933/  /  1935/  /  

95  Compte general 1934/  /  1934/  /  

90  Compte general 911935/  /  1935/  /  

91  Compte general 1936/  /  1936/  /  

96  Compte general 1936/  /  1937/  /  

97  Compte general 1937/  /  1938/  /  

98  Compte general 1938/  /  1938/  /  

249  Compte general 1939/  /  1939/  /  

99  Compte general 1939/  /  1940/  /  

100  Compte general 1940/  /  1941/  /  

250Compte general 1940/  /  1951/  /  

101Compte general 1211942/  /  1942/  /  

102  Compte general 961942/  /  1942/  /  

112  Compte general 1943/  /  1943/  /  

102  Compte general 961943/  /  1943/  /  

103  Compte general 1291943/  /  1943/  /  

533  Compte general 1944/  /  1944/  /  

104  Compte general 1945/  /  1946/  /  

191  Censura de comptes 1945/  /  1954/  /  

139  Liquidació del pressupost 1945/  /  1956/  /  

103  Compte general 1945/  /  1958/  /  

109  Compte general 1946/  /  1946/  /  

110  Compte general 1947/  /  1947/  /  

111  Compte general 1948/  /  1948/  /  

112  Compte general 1949/  /  1949/  /  

113  Compte general 1949/  /  1949/  /  

190  Compte general 1950/  /  1950/  /  

251  Compte general 1951/  /  1952/  /  

252  Compte general 1952/  /  1952/  /  

191  Compte general 971953/  /  1953/  /  
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192  Censura de comptes 1955/  /  1967/  /  

1150  Comptabilitat de la piscina 1956/  /  1961/  /  

140  Liquidació del pressupost 1958/  /  1964/  /  

141  Compte general 1959/  /  1960/  /  

141  Liquidació del pressupost 1959/  /  1960/  /  

1165 VIAP, Patrimoni i trimestrals Comptes municipals 1959/  /  1962/  /  

142  Liquidació del pressupost 1961/  /  1967/  /  

142  Compte general 1961/  /  1967/  /  

193  Compte del patrimoni municipal 1962/  /  1966/  /  

795  Compte general del pressupost extraordinari per l'ampliació d'abastament 
d'aigua i per la compra de terrenys per escoles i camps d'esports

1964/  /  1964/  /  

141  Liquidació del pressupost 1965/  /  1970/  /  

143  Compte general 1968/  /  1969/  /  

143  Liquidació del pressupost 1968/  /  1969/  /  

193  Censura de comptes 1968/  /  1970/  /  

916  Compte general 1971/  /  1973/  /  

786  Compte del patrimoni municipal 1971/  /  1985/  /  

1262Comptabilitat hisenda 1973/  /  1973/  /  

917  Compte general 1974/  /  1976/  /  

918  Compte general 1977/  /  1981/  /  

792  Compte general del pressupost d'inversions 1981/  /  1985/  /  

919  Compte general 1982/  /  1983/  /  

920  Compte general 1984/  /  1985/  /  

2173  Compte general 1985/  /  1985/  /  

921  Compte general 1986/  /  1986/  /  

2602  Comptes cabals de tresoreria 1986/  /  1987/  /  

922  Compte general 1987/  /  1987/  /  

2173  Compte general 1987/  /  1987/  /  

923  Compte general 1988/  /  1988/  /  

924  Compte general 1989/  /  1989/  /  

2758  Comptes cabals de tresoreria 1989/  /  1991/  /  

925  Compte general 1990/  /  1990/  /  
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1728  Compte general 1990/  /  1993/  /  

819  Compte general 1991/  /  1991/  /  

926  Compte general 1991/  /  1992/  /  

2756  Deutors i creditors 1992/  /  1992/  /  

927  Compte general 1993/  /  1993/  /  

2756  Estat de tresoreria 1993/  /  1993/  /  

2174  Compte general 1994/  /  1995/  /  

2705  Compte general del Centre Cívic de La Fonteta 1994/  /  1995/  /  

2175  Compte general 1995/  /  1995/  /  

2757  Compte general 1995/  /  1995/  /  

2176  Compte general 1995/  /  1996/  /  

2240  Compte general relatiu al centre cívic La Fonteta 1996/  /  1996/  /  

2240  Compte general 1996/  /  1996/  /  

2177  Compte general 1997/  /  1998/  /  

2836Relació de creditors 1997/  /  1998/  /  

2549  Compte general 1998/  /  1998/  /  

2549  Comptes cabals de La Fonteta 1998/  /  1998/  /  

2178  Compte general 1999/  /  1999/  /  

2179  Compte general 2000/  /  2000/  /  

2180  Compte general 2000/  /  2000/  /  

2181  Compte general 2001/  /  2001/  /  

2182  Compte general 2001/  /  2001/  /  

2183  Compte general 2002/  /  2002/  /  

2184  Compte general 2002/  /  2002/  /  

2189  Compte general 2003/  /  2003/  /  

2594Tancament comptabilitat 2006/  /  2006/  /  

2736Tancament  pressupost 2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.02.02.01.03

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

519  Manaments d'ingrés 1941/  /  1941/  /  

533  Manaments d'ingrés 1944/  /  1944/  /  

114  Manaments d'ingrés 1952/01/  1952/09/  

115  Manaments d'ingrés 1952/06/  1952/09/  

115  Manaments d'ingrés 1953/01/  1953/03/  

116Manaments d'ingrés 1953/04/  1953/12/  

117  Manaments d'ingrés 1953/10/  1953/12/  

117  Manaments d'ingrés 1954/01/  1954/03/  

118  Manaments d'ingrés 1954/04/  1954/09/  

119  Manaments d'ingrés 1954/06/  1954/12/  

120  Manaments d'ingrés 1954/10/  1954/12/  

120  Manaments d'ingrés 1955/01/  1955/06/  

121  Manaments d'ingrés 1955/04/  1955/06/  

121  Manaments d'ingrés 1955/04/  1955/06/  

122  Manaments d'ingrés 1955/07/  1955/09/  

123  Manaments d'ingrés 1955/10/  1955/12/  

124  Manaments d'ingrés 1956/01/  1956/06/  

125  Manaments d'ingrés 1956/04/  1956/09/  

126  Manaments d'ingrés 1956/07/  1956/12/  

127  Manaments d'ingrés 1956/10/  1956/12/  

127  Manaments d'ingrés 1957/01/  1957/03/  

128  Manaments d'ingrés 1957/01/  1957/06/  

129  Manaments d'ingrés 1957/07/  1957/12/  

130  Manaments d'ingrés 1957/10/  1957/12/  

130  Manaments d'ingrés 1958/01/  1958/03/  

131  Manaments d'ingrés 1958/01/  1958/06/  

132  Manaments d'ingrés 1958/07/  1958/12/  

133  Manaments d'ingrés 1958/10/  1958/12/  

133  Manaments d'ingrés 1959/01/  1959/03/  
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134  Manaments d'ingrés 1959/01/  1959/06/  

135  Manaments d'ingrés 1959/04/  1959/09/  

135  Manaments d'ingrés 1959/04/  1959/09/  

136  Manaments d'ingrés 1959/07/  1959/12/  

144  Manaments d'ingrés 1960/01/  1960/03/  

145  Manaments d'ingrés 1960/04/  1960/06/  

146  Manaments d'ingrés 1960/07/  1960/09/  

147  Manaments d'ingrés 1960/09/  1960/12/  

148  Manaments d'ingrés 1961/04/  1961/06/  

148  Manaments d'ingrés 1961/01/  1961/03/  

150  Manaments d'ingrés 1961/04/  1961/09/  

151  Manaments d'ingrés 1961/09/  1961/12/  

152  Manaments d'ingrés 1962/01/  1962/03/  

153  Manaments d'ingrés 1962/04/  1962/06/  

154  Manaments d'ingrés 1962/07/  1962/09/  

154  Manaments d'ingrés 1962/04/  1962/06/  

156  Manaments d'ingrés 1962/10/  1962/12/  

161  Manaments d'ingrés 1962/10/  1962/12/  

161  Manaments d'ingrés 1963/01/  1963/03/  

162  Manaments d'ingrés 1963/04/  1963/06/  

163  Manaments d'ingrés 1963/07/  1963/09/  

164  Manaments d'ingrés 1963/10/  1963/12/  

165  Manaments d'ingrés 1963/10/  1963/12/  

165  Manaments d'ingrés 1964/01/  1964/03/  

166  Manaments d'ingrés 1964/07/  1964/09/  

166  Manaments d'ingrés 1964/04/  1964/06/  

168  Manaments d'ingrés 1964/10/  1964/12/  

169  Manaments d'ingrés 1965/01/  1965/03/  

170  Manaments d'ingrés 1965/04/  1965/06/  

171  Manaments d'ingrés 1965/07/  1965/12/  

175  Manaments d'ingrés 1966/01/  1966/09/  

176  Manaments d'ingrés 1966/10/  1966/12/  

19/12/2016 Pàgina 114 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

176  Manaments d'ingrés 1967/01/  1967/03/  

177  Manaments d'ingrés 1967/04/  1967/06/  

178  Manaments d'ingrés 1967/07/  1967/09/  

179  Manaments d'ingrés 1967/10/  1967/12/  

181  Manaments d'ingrés 1968/01/  1968/03/  

182  Manaments d'ingrés 1968/04/  1968/06/  

183  Manaments d'ingrés 1968/07/  1968/09/  

184  Manaments d'ingrés 1968/10/  1968/12/  

188  Manaments d'ingrés 1969/10/  1969/12/  

189  Manaments d'ingrés 1969/01/  1969/12/  

194  Manaments d'ingrés 1970/01/  1970/03/  

194  Manaments d'ingrés 1970/04/  1970/06/  

195  Manaments d'ingrés 1970/07/  1970/09/  

197  Manaments d'ingrés 1970/10/  1970/12/  

197  Manaments d'ingrés 1971/01/  1971/03/  

199  Manaments d'ingrés 1971/04/  1971/09/  

201  Manaments d'ingrés 1971/10/  1971/12/  

203  Manaments d'ingrés 1972/01/  1972/03/  

204  Manaments d'ingrés 1972/04/  1972/06/  

205  Manaments d'ingrés 1972/07/  1972/09/  

206  Manaments d'ingrés 1972/10/  1972/12/  

208  Manaments d'ingrés 1973/01/  1973/03/  

213  Manaments d'ingrés 1973/04/  1973/06/  

214  Manaments d'ingrés 1973/07/  1973/09/  

215  Manaments d'ingrés 1973/10/  1973/12/  

217  Manaments d'ingrés 1974/01/  1974/03/  

217  Manaments d'ingrés 1974/04/  1974/06/  

218  Manaments d'ingrés 1974/04/  1974/06/  

219  Manaments d'ingrés 1974/07/  1974/09/  

220  Manaments d'ingrés 1974/10/  1974/12/  

222  Manaments d'ingrés 1975/01/  1975/03/  

223  Manaments d'ingrés 1975/04/  1975/06/  
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226  Manaments d'ingrés 1975/10/  1975/12/  

228  Manaments d'ingrés 1975/10/  1975/12/  

228  Manaments d'ingrés 1976/01/  1976/03/  

229  Manaments d'ingrés 1976/04/  1976/06/  

230  Manaments d'ingrés 1976/04/  1976/06/  

231  Manaments d'ingrés 1976/07/  1976/09/  

232  Manaments d'ingrés 1976/10/  1976/12/  

233  Manaments d'ingrés 1976/10/  1976/12/  

235  Manaments d'ingrés 1977/01/  1977/03/  

236  Manaments d'ingrés 1977/04/  1977/06/  

238  Manaments d'ingrés 1977/07/  1977/09/  

241  Manaments d'ingrés 1977/10/  1977/12/  

242  Manaments d'ingrés 1978/01/  1978/03/  

244  Manaments d'ingrés 1978/04/  1978/06/  

246  Manaments d'ingrés 1978/07/  1978/09/  

248  Manaments d'ingrés 1978/10/  1978/12/  

257  Manaments d'ingrés 1979/01/  1979/03/  

259  Manaments d'ingrés 1979/04/  1979/06/  

260  Manaments d'ingrés 1979/07/  1979/09/  

267  Manaments d'ingrés 1979/10/  1979/12/  

269  Manaments d'ingrés 1980/01/  1980/03/  

270  Manaments d'ingrés 1980/04/  1980/06/  

271  Manaments d'ingrés 1980/04/  1980/06/  

271  Manaments d'ingrés 1980/07/  1980/09/  

274  Manaments d'ingrés 1980/10/  1980/12/  

276  Manaments d'ingrés 1981/04/  1981/06/  

276  Manaments d'ingrés 1981/01/  1981/03/  

280  Manaments d'ingrés 1981/10/  1981/12/  

281  Manaments d'ingrés 1981/10/  1981/12/  

789  Manaments d'ingrés del pressupost d'inversions 1981/  /  1983/  /  

282  Manaments d'ingrés 1982/01/  1982/06/  

283  Manaments d'ingrés 1982/04/  1982/06/  
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285  Manaments d'ingrés 1982/07/  1982/09/  

286  Manaments d'ingrés 1982/10/  1982/12/  

1686  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1982/  /  1983/  /  

583  Manaments d'ingrés 1983/01/  1983/06/  

584  Manaments d'ingrés 1983/07/  1983/12/  

585  Manaments d'ingrés 1984/01/  1984/03/  

586  Manaments d'ingrés 1984/04/  1984/09/  

587  Manaments d'ingrés 1984/10/  1984/12/  

790  Manaments d'ingrés del pressupost d'inversions 1984/  /  1984/  /  

1687  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1984/  /  1985/  /  

599  Manaments d'ingrés 1985/01/  1985/03/  

600  Manaments d'ingrés 1985/04/  1985/09/  

601  Manaments d'ingrés 1985/10/  1985/12/  

791  Manaments d'ingrés del pressupost d'inversions 1985/  /  1985/  /  

601  Manaments d'ingrés 1986/01/  1986/01/  

602  Manaments d'ingrés 1986/04/  1986/09/  

603  Manaments d'ingrés 1986/07/  1986/12/  

1688  Manaments d'ingrés 1986/  /  1986/  /  

613  Manaments d'ingrés 1987/01/  1987/01/  

614  Manaments d'ingrés 1987/04/  1987/06/  

615  Manaments d'ingrés 1987/07/  1987/09/  

616  Manaments d'ingrés 1987/10/  1987/12/  

1689  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1987/  /  1987/  /  

617  Manaments d'ingrés 1988/01/  1988/06/  

618  Manaments d'ingrés 1988/04/  1988/09/  

619  Manaments d'ingrés 1988/10/  1988/12/  

1690  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1988/  /  1988/  /  

624  Manaments d'ingrés 1989/01/  1989/03/  

629  Manaments d'ingrés 1989/01/  1989/06/  

630  Manaments d'ingrés 1989/04/  1989/09/  

631  Manaments d'ingrés 1989/10/  1989/12/  

1691  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1989/  /  1989/  /  
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643  Manaments d'ingrés 1990/01/  1990/03/  

644  Manaments d'ingrés 1990/04/  1990/06/  

645  Manaments d'ingrés 1990/07/  1990/09/  

646  Manaments d'ingrés 1990/10/  1990/12/  

1692  Manaments d'ingrés valors independents i auxiliars 1990/  /  1990/  /  

654  Manaments d'ingrés 1991/01/  1991/03/  

655  Manaments d'ingrés 1991/04/  1991/06/  

656  Manaments d'ingrés 1991/07/  1991/09/  

657  Manaments d'ingrés 1991/10/  1991/12/  

658  Manaments d'ingrés 1991/10/  1991/12/  

823  Manaments d'ingrés 1992/01/  1992/03/  

824  Manaments d'ingrés 1992/04/  1992/07/  

825  Manaments d'ingrés 1992/07/  1992/09/  

826  Manaments d'ingrés 1992/07/  1992/09/  

827  Manaments d'ingrés 1992/10/  1992/12/  

828  Manaments d'ingrés 1992/10/  1992/12/  

829  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1992/  /  1992/  /  

829  Manaments d'ingrés 1992/10/  1992/12/  

844  Manaments d'ingrés 1993/01/  1993/03/  

845  Manaments d'ingrés 1993/04/  1993/06/  

846  Manaments d'ingrés 1993/07/  1993/09/  

847  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1993/  /  1993/  /  

847  Manaments d'ingrés 1993/10/  1993/12/  

849  Manaments d'ingrés 1994/01/  1994/03/  

850  Manaments d'ingrés 1994/01/  1994/06/  

851  Manaments d'ingrés 1994/04/  1994/06/  

852  Manaments d'ingrés 1994/07/  1994/12/  

853  Manaments d'ingrés 1994/10/  1994/12/  

867  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1994/  /  1994/  /  

868  Manaments d'ingrés de l'organisme autònom centre cívic La Fonteta 1994/  /  1994/  /  

896  Manaments d'ingrés 1995/01/  1995/03/  

897  Manaments d'ingrés 1995/04/  1995/06/  
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898  Manaments d'ingrés 1995/04/  1995/09/  

899  Manaments d'ingrés 1995/07/  1995/12/  

900  Manaments d'ingrés 1995/10/  1995/12/  

901  Manaments d'ingrés relatius al centre cívic La Fonteta 1995/  /  1995/  /  

901  Manaments d'ingrés 1995/10/  1995/12/  

904  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1995/  /  1995/  /  

796  Manaments d'ingrés 1996/01/  1996/03/  

797  Manaments d'ingrés 1996/04/  1996/06/  

798  Manaments d'ingrés 1996/07/  1996/09/  

799  Manaments d'ingrés 1996/10/  1996/12/  

812  Ingressos pel centre cívic La Fonteta 1996/  /  1996/  /  

815  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1996/  /  1996/  /  

2142  Manaments d'ingrés del Centre Cívic de la Fonteta 1997/  /  1997/  /  

2145  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1997/  /  1997/  /  

2034  Manaments d'ingrès 2651997/01/  1997/  /  

2035  Manaments d'ingrès 5402661997/  /  1997/  /  

2036  Manaments d'ingrès 8035411997/  /  1997/  /  

2037  Manaments d'ingrès 9368041997/  /  1997/  /  

687  Manaments d'ingrés 1998/01/  1998/06/  

688  Manaments d'ingrés 1998/04/  1998/06/  

689  Manaments d'ingrés 1998/07/  1998/12/  

691  Manaments d'ingrés extrapressupostaris 1998/  /  1998/  /  

1607Manaments d'ingrés relatius al centre cívic La Fonteta 1998/  /  1998/  /  

2053  Mamanent d'ingrést extrapressupostàries 1999/  /  1999/  /  

2143  Manaments d'ingrés del Centre Cívic de la Fonteta 1999/  /  1999/  /  

2038  Manament d'ngrés 25504191999/  /  1999/  /  

2039  Manament d'ngrés 448025511999/  /  1999/  /  

2040  Manament d'ngrés 603144851999/  /  1999/  /  

2075  Manament d'ingrés del centre cívic 2000/  /  2000/  /  

2097  Manaments d'ingrés extrapressupostari 2000/  /  2000/  /  

2072  Manament d'ingrès 32105732000/  /  2000/  /  

2073  Manament d'ingrès 538232112000/  /  2000/  /  
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2074  Manament d'ingrès 715653832000/  /  2000/  /  

2096  Manaments d'ingrés del Centre Cívic 2001/  /  2001/  /  

2099  Manaments d'ingrés extrapressupostari 2001/  /  2001/  /  

2093  Manament d'ingrès 31192562001/  /  2001/  /  

2094  Manament d'ingrès 562531202001/  /  2001/  /  

2095  Manament d'ingrès 612456532001/  /  2001/  /  

2101  Manaments d'ingrés extrapressupostari 2002/  /  2002/  /  

2117  Manament d'ingrés del Centre Cívic 2002/  /  2002/  /  

2103  Manaments d'ingrès de l'assentament 549 a 3340 5002002/01/  2002/  /  

2104  Manaments d'ingrès de l'assentament 3341 1 5970 9735012002/  /  2002/  /  

2138  Manaments d'ingrès estrapressupostaris 2003/  /  2003/  /  

2141  Manaments d'ingrès del Centre Cívic 2003/  /  2003/  /  

2132  Manaments d'ingrès de l'assentament 1 al 510 31584292003/  /  2003/  /  

2137  Manaments d'ingrès de l'assentament 511 al 1018 566531592003/  /  2003/  /  

2320Manaments d'ingrés (Assentaments 589-2282) 2004/01/  2004/04/  

2321Manaments d'ingrés (Assentaments 2283-4681) 2004/04/  2004/10/  

2322Manaments d'ingrés (Assentaments 4682-6948) 2004/10/  2004/12/  

2739Manaments d'ingrés extrapressupoestaris 2004/  /  2004/  /  

2743Manaments d'ingrés Centre Cívic 2004/  /  2004/  /  

2567Manaments d'ingrés extrapressupostaris 2005/  /  2005/  /  

2569 Manaments d'Ingrés  Centre Cívic La Fonteta 2005/  /  2005/  /  

2562Manaments d'ingrés i documents pressupostaris 4502005/01/02 2005/04/30

2563Manaments d'ingrés i documents pressupostaris 9204512005/04/30 2005/08/31

2564Manaments d'ingrés i documents pressupostaris 14716212005/08/31 2005/12/31

2591Manaments d'ingrés 2006/01/02 2006/12/31

2592Manaments d'ingrés del Centre Cívic 2006/01/02 2006/12/31

2592Manaments d'ingrés extrapressupostaris 2006/01/02 2006/12/31

2737Manaments d'ingrés extrapressupoestari 2007/  /  2007/  /  

2735Manaments d'ingrés i documents pressupostaris 6472007/  /  2007/  /  

2790Manaments d'ingrés del Centre Cívic 2008/  /  2008/  /  

2791Exercici 2008. Documents ingrés extrapressupostaris 2008/  /  2008/  /  

2777Manaments d'ingrès i documents pressupostaris 2702008/  /  2008/  /  
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2444Manaments d’ingrés extrapressupostari 2009/  /  2009/  /  

2778Manaments d'ingrès i documents pressupostaris 11792009/  /  2009/  /  

1529Manaments d'ingrés no pressupostaris 2010/  /  2010/  /  

1530Manaments d'ingrés (assentaments 1037-3977) 42012010/  /  2010/  /  

1531Manaments d'ingrés (assentaments 3978-5870) 7304212010/  /  2010/  /  

1532Manaments d'ingrés (assentaments 5871-7496 10707312010/  /  2010/  /  

1533Manaments d'ingrés (assentaments 7497-8696) 138610712010/  /  2010/  /  

1999Manaments d'ingrés extrapressupostaris,NPC,NPMI,ASDIR,NPV 2011/  /  2011/  /  

1996Manaments d'ingrés (assentaments 1284-3750 ) 39912011/  /  2011/  /  

1997Manaments d'ingrés (assentaments 3751- 5921) 8284002011/  /  2011/  /  

1998Manaments d'ingrés (assentaments 6000-8221) 13208292011/  /  2011/  /  

1999Manaments d'ingrés (assentaments 8243-9063) 144513212011/  /  2011/  /  

Codi 101.02.02.01.04

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments de 
pagament

1551  Registre de factures 1989/  /  1992/  /  

2600  Registre de factures 1993/  /  1995/  /  

2396  Registre de factures 1996/  /  1997/  /  

2549  Registre de factures 1998/  /  1998/  /  
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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

519  Manaments de pagament 1941/  /  1941/  /  

520  Manaments de pagament 1941/  /  1941/  /  

533  Manaments de pagament 1944/  /  1944/  /  

1009Manaments de pagament 1944/  /  1946/  /  

1028  Factures relatives a despeses de festes populars 1944/  /  1972/  /  

1009Manaments de pagament 1946/  /  1946/  /  

114  Manaments de pagament 1952/01/  1952/06/  

115  Manaments de pagament 1952/07/  1952/09/  

115  Manaments de pagament 1953/01/  1953/03/  

116Manaments de pagament 1953/04/  1953/12/  

117  Manaments de pagament 1953/09/  1953/12/  

117  Manaments de pagament 1954/01/  1954/03/  

118  Manaments de pagament 1954/04/  1954/09/  

119  Manaments de pagament 1954/06/  1954/12/  

120  Manaments de pagament 1954/09/  1954/12/  

120  Manaments de pagament 1955/01/  1955/06/  

122  Manaments de pagament 1955/07/  1955/09/  

123  Manaments de pagament 1955/10/  1955/12/  

1001  Manaments de pagament 1955/  /  1961/  /  

124  Manaments de pagament 1956/01/  1956/06/  

125  Manaments de pagament 1956/04/  1956/09/  

126  Manaments de pagament 1956/07/  1956/12/  

127  Manaments de pagament 1956/10/  1956/12/  

127  Manaments de pagament 1957/01/  1957/03/  

128  Manaments de pagament 1957/04/  1957/06/  

129  Manaments de pagament 1957/07/  1957/12/  

130  Manaments de pagament 1957/10/  1957/12/  

1491  Factura de la màquina d'escriure Hispano-Olivetti 1957/  /  1957/  /  

130  Manaments de pagament 1958/01/  1958/03/  
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131  Manaments de pagament 1958/04/  1958/06/  

132  Manaments de pagament 1958/07/  1958/12/  

133  Manaments de pagament 1958/10/  1958/12/  

133  Manaments de pagament 1959/01/  1959/03/  

134  Manaments de pagament 1959/04/  1959/06/  

136  Manaments de pagament 1959/07/  1959/12/  

1149  Manaments de pagament 1959/  /  1959/  /  

144  Manaments de pagament 1960/01/  1960/03/  

145  Manaments de pagament 1960/04/  1960/06/  

146  Manaments de pagament 1960/04/  1960/06/  

146  Manaments de pagament 1960/07/  1960/09/  

147  Manaments de pagament 1960/09/  1960/12/  

148  Manaments de pagament 1961/01/  1961/03/  

149  Manaments de pagament 1961/04/  1961/09/  

150  Manaments de pagament 1961/09/  1961/12/  

150  Manaments de pagament 1961/04/  1961/09/  

151  Manaments de pagament 1961/09/  1961/12/  

152  Manaments de pagament 1961/09/  1961/12/  

152  Manaments de pagament 1962/01/  1962/03/  

153  Manaments de pagament 1962/01/  1962/03/  

153  Manaments de pagament 1962/04/  1962/06/  

154  Manaments de pagament 1962/04/  1962/06/  

155  Manaments de pagament 1962/07/  1962/09/  

155  Manaments de pagament 1962/10/  1962/12/  

156  Manaments de pagament 1962/10/  1962/12/  

161  Manaments de pagament 1962/01/  1962/12/  

161  Manaments de pagament 1963/01/  1963/03/  

162  Manaments de pagament 1963/04/  1963/06/  

163  Manaments de pagament 1963/04/  1963/06/  

163  Manaments de pagament 1963/07/  1963/09/  

164  Manaments de pagament 1963/10/  1963/12/  

165  Manaments de pagament 1964/01/  1964/03/  
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165  Manaments de pagament 1964/04/  1964/06/  

166  Manaments de pagament 1964/07/  1964/09/  

166  Manaments de pagament 1964/04/  1964/06/  

167  Manaments de pagament 1964/10/  1964/12/  

167  Manaments de pagament 1964/07/  1964/09/  

168  Manaments de pagament 1964/10/  1964/12/  

169  Manaments de pagament 1964/10/  1964/12/  

169  Manaments de pagament 1965/01/  1965/03/  

170  Manaments de pagament 1965/07/  1965/09/  

170  Manaments de pagament 1965/04/  1965/06/  

171  Manaments de pagament 1965/07/  1965/09/  

172  Manaments de pagament 1965/09/  1965/12/  

1166  Relació de factures i jornals presentats a la Comissió Permanent 1965/  /  1981/  /  

173  Manaments de pagament 1966/01/  1966/06/  

174  Manaments de pagament 1966/07/  1966/12/  

175  Manaments de pagament 1966/09/  1966/12/  

430  Relació de factures presentades a la Comissió municipal permanent 1966/  /  1969/  /  

970  Justificants de pagament del fons municipal 1966/  /  1969/  /  

176  Manaments de pagament 1967/01/  1967/03/  

177  Manaments de pagament 1967/04/  1967/06/  

178  Manaments de pagament 1967/07/  1967/09/  

179  Manaments de pagament 1967/10/  1967/12/  

180  Manaments de pagament 1967/10/  1967/12/  

181  Manaments de pagament 1968/01/  1968/03/  

182  Manaments de pagament 1968/04/  1968/06/  

183  Manaments de pagament 1968/07/  1968/09/  

184  Manaments de pagament 1968/10/  1968/12/  

185  Manaments de pagament 1969/01/  1969/06/  

186  Manaments de pagament 1969/07/  1969/12/  

187  Manaments de pagament 1969/07/  1969/09/  

188  Manaments de pagament 1969/10/  1969/12/  

193  Manaments de pagament 1970/01/  1970/03/  
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194  Manaments de pagament 1970/04/  1970/06/  

195  Manaments de pagament 1970/07/  1970/09/  

196  Manaments de pagament 1970/10/  1970/12/  

197  Manaments de pagament 1970/10/  1970/12/  

1031  Factures relatives a despeses de festes populars 1970/  /  1972/  /  

198  Manaments de pagament 1971/01/  1971/06/  

199  Manaments de pagament 1971/04/  1971/09/  

200  Manaments de pagament 1971/07/  1971/09/  

201  Manaments de pagament 1971/10/  1971/12/  

202  Manaments de pagament 1971/10/  1971/12/  

203  Manaments de pagament 1972/01/  1972/03/  

204  Manaments de pagament 1972/04/  1972/06/  

205  Manaments de pagament 1972/07/  1972/09/  

206  Manaments de pagament 1972/10/  1972/12/  

207  Manaments de pagament 1972/10/  1972/12/  

208  Manaments de pagament 1973/01/  1973/03/  

213  Manaments de pagament 1973/04/  1973/06/  

214  Manaments de pagament 1973/07/  1973/09/  

215  Manaments de pagament 1973/10/  1973/12/  

216  Manaments de pagament 1973/10/  1973/12/  

216  Manaments de pagament 1974/01/  1974/03/  

217  Manaments de pagament 1974/04/  1974/06/  

217  Manaments de pagament 1974/01/  1974/03/  

218  Manaments de pagament 1974/07/  1974/09/  

218  Manaments de pagament 1974/04/  1974/06/  

219  Manaments de pagament 1974/07/  1974/09/  

220  Manaments de pagament 1974/10/  1974/12/  

221  Manaments de pagament 1974/10/  1974/12/  

222  Manaments de pagament 1975/01/  1975/03/  

223  Manaments de pagament 1975/04/  1975/06/  

224  Manaments de pagament 1975/04/  1975/06/  

225  Manaments de pagament 1975/07/  1975/09/  
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226  Manaments de pagament 1975/10/  1975/12/  

227  Manaments de pagament 1975/10/  1975/12/  

228  Manaments de pagament 1976/01/  1976/03/  

229  Manaments de pagament 1976/04/  1976/06/  

229  Manaments de pagament 1976/01/  1976/03/  

230  Manaments de pagament 1976/04/  1976/06/  

231  Manaments de pagament 1976/04/  1976/06/  

231  Manaments de pagament 1976/07/  1976/09/  

232  Manaments de pagament 1976/07/  1976/09/  

233  Manaments de pagament 1976/10/  1976/12/  

234  Manaments de pagament 1976/10/  1976/12/  

235  Manaments de pagament 1977/01/  1977/03/  

236  Manaments de pagament 1977/04/  1977/06/  

237  Manaments de pagament 1977/04/  1977/09/  

238  Manaments de pagament 1977/07/  1977/09/  

239  Manaments de pagament 1977/07/  1977/12/  

240  Manaments de pagament 1977/10/  1977/12/  

241  Manaments de pagament 1977/10/  1977/12/  

242  Manaments de pagament 1977/10/  1977/12/  

242  Manaments de pagament 1978/01/  1978/03/  

243  Manaments de pagament 1978/01/  1978/06/  

244  Manaments de pagament 1978/04/  1978/06/  

245  Manaments de pagament 1978/07/  1978/09/  

246  Manaments de pagament 1978/07/  1978/09/  

247  Manaments de pagament 1978/10/  1978/12/  

248  Manaments de pagament 1978/10/  1978/12/  

249  Manaments de pagament 1978/10/  1978/12/  

257  Manaments de pagament 1979/01/  1979/03/  

258  Manaments de pagament 1979/04/  1979/06/  

259  Manaments de pagament 1979/04/  1979/06/  

260  Manaments de pagament 1979/07/  1979/09/  

265  Manaments de pagament 1979/07/  1979/12/  
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266  Manaments de pagament 1979/10/  1979/12/  

267  Manaments de pagament 1979/10/  1979/12/  

1262Expedient per assignar les assignacions i altres compensacions als membres 
de la Corporació Municipal

1979/  /  1979/  /  

268  Manaments de pagament 1980/01/  1980/03/  

269  Manaments de pagament 1980/04/  1980/06/  

270  Manaments de pagament 1980/04/  1980/06/  

271  Manaments de pagament 1980/07/  1980/09/  

272  Manaments de pagament 1980/07/  1980/09/  

273  Manaments de pagament 1980/10/  1980/12/  

274  Manaments de pagament 1980/10/  1980/12/  

275  Manaments de pagament 1980/10/  1980/12/  

1263Factures de la festa de reis 1980/  /  1980/  /  

275  Manaments de pagament 1981/01/  1981/03/  

276  Manaments de pagament 1981/04/  1981/06/  

277  Manaments de pagament 1981/04/  1981/09/  

278  Manaments de pagament 1981/07/  1981/09/  

279  Manaments de pagament 1981/07/  1981/12/  

280  Manaments de pagament 1981/10/  1981/12/  

789  Manaments de pagament del pressupost d'inversions 1981/  /  1983/  /  

281  Manaments de pagament 1982/01/  1982/03/  

282  Manaments de pagament 1982/01/  1982/06/  

283  Manaments de pagament 1982/04/  1982/06/  

284  Manaments de pagament 1982/07/  1982/09/  

285  Manaments de pagament 1982/10/  1982/12/  

285  Manaments de pagament 1982/07/  1982/09/  

286  Manaments de pagament 1982/10/  1982/12/  

872  Relacions de factures 1982/  /  1982/  /  

1686  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1982/  /  1983/  /  

579  Manaments de pagament 1983/01/  1983/06/  

580  Manaments de pagament 1983/07/  1983/09/  

581  Manaments de pagament 1983/07/  1983/12/  
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582Manaments de pagament 1983/  /  1983/  /  

583  Manaments de pagament 1983/01/  1983/01/  

585  Manaments de pagament 1984/01/  1984/03/  

587  Manaments de pagament 1984/07/  1984/09/  

588  Manaments de pagament 1984/07/  1984/12/  

589  Manaments de pagament 1984/04/  1984/06/  

590  Manaments de pagament 1984/04/  1984/06/  

591  Manaments de pagament 1984/07/  1984/12/  

790  Manaments de pagament del pressupost d'inversions 1984/  /  1984/  /  

1687  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1984/  /  1985/  /  

592  Manaments de pagament 1985/01/  1985/03/  

593  Manaments de pagament 1985/04/  1985/06/  

594  Manaments de pagament 1985/07/  1985/09/  

595  Manaments de pagament 1985/07/  1985/09/  

596  Manaments de pagament 1985/07/  1985/09/  

597  Manaments de pagament 1985/10/  1985/12/  

598  Manaments de pagament 1985/10/  1985/12/  

599  Manaments de pagament 1985/04/  1985/06/  

791  Manaments de pagament del pressupost d'inversions 1985/  /  1985/  /  

604  Manaments de pagament 1986/01/  1986/01/  

605  Manaments de pagament 1986/04/  1986/06/  

606  Manaments de pagament 1986/07/  1986/09/  

607  Manaments de pagament 1986/10/  1986/12/  

608  Manaments de pagament 1986/10/  1986/12/  

1688  Manaments de pagament 1986/  /  1986/  /  

1610  Relació de factures 1986/  /  1997/  /  

608  Manaments de pagament 1987/01/  1987/01/  

609  Manaments de pagament 1987/01/  1987/06/  

610  Manaments de pagament 1987/04/  1987/09/  

611  Manaments de pagament 1987/07/  1987/09/  

612  Manaments de pagament 1987/10/  1987/12/  

613  Manaments de pagament 1987/10/  1987/12/  
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1688  Manaments de pagament 1987/  /  1987/  /  

620  Manaments de pagament 1988/01/  1988/06/  

621  Manaments de pagament 1988/04/  1988/06/  

622  Manaments de pagament 1988/07/  1988/09/  

623  Manaments de pagament 1988/10/  1988/12/  

624  Manaments de pagament 1988/10/  1988/12/  

1690  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1988/  /  1988/  /  

632  Manaments de pagament 1989/01/  1989/03/  

633  Manaments de pagament 1989/04/  1989/06/  

634  Manaments de pagament 1989/07/  1989/09/  

635  Manaments de pagament 1989/07/  1989/09/  

636  Manaments de pagament 1989/10/  1989/12/  

637  Manaments de pagament 1989/10/  1989/12/  

1691  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1989/  /  1989/  /  

637  Manaments de pagament 1990/01/  1990/03/  

638  Manaments de pagament 1990/04/  1990/06/  

639  Manaments de pagament 1990/04/  1990/06/  

640  Manaments de pagament 1990/07/  1990/09/  

641  Manaments de pagament 1990/10/  1990/12/  

642  Manaments de pagament 1990/10/  1990/12/  

1692  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1990/  /  1990/  /  

1140  Factures i rebuts 1990/  /  1992/  /  

647  Manaments de pagament 1991/01/  1991/03/  

648  Manaments de pagament 1991/04/  1991/06/  

649  Manaments de pagament 1991/04/  1991/06/  

650  Manaments de pagament 1991/07/  1991/09/  

651  Manaments de pagament 1991/07/  1991/12/  

652  Manaments de pagament 1991/10/  1991/12/  

653  Manaments de pagament 1991/10/  1991/12/  

1693  Manaments de pagament 1991/  /  1991/  /  

1694  Manaments de pagament valors independents i auxiliars 1991/  /  1991/  /  

659  Manaments de pagament 1992/01/  1992/03/  
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660  Manaments de pagament 1992/07/  1992/09/  

660  Manaments de pagament 1992/01/  1992/03/  

661  Manaments de pagament 1992/04/  1992/06/  

662  Manaments de pagament 1992/04/  1992/06/  

663  Manaments de pagament 1992/04/  1992/06/  

664  Manaments de pagament 1992/04/  1992/06/  

665  Manaments de pagament 1992/07/  1992/09/  

666  Manaments de pagament 1992/07/  1992/09/  

667  Manaments de pagament 1992/10/  1992/12/  

668  Manaments de pagament 1992/10/  1992/12/  

820  Manaments de pagament 1992/07/  1992/09/  

821  Manaments de pagament 1992/10/  1992/12/  

822  Manaments de pagament 1992/10/  1992/12/  

848  Manaments de pagament extrapressupostaris 1992/  /  1992/  /  

830  Manaments de pagament 1993/01/  1993/03/  

831  Manaments de pagament 1993/01/  1993/06/  

832  Manaments de pagament 1993/04/  1993/06/  

837  Manaments de pagament 1993/04/  1993/06/  

838  Manaments de pagament 1993/07/  1993/09/  

839  Manaments de pagament 1993/07/  1993/09/  

840  Manaments de pagament 1993/10/  1993/12/  

841  Manaments de pagament 1993/10/  1993/12/  

842  Manaments de pagament 1993/10/  1993/12/  

843  Manaments de pagament 1993/10/  1993/12/  

848  Manaments de pagament extrapressupostaris 1993/  /  1993/  /  

854  Manaments de pagament 1994/01/  1994/03/  

855  Manaments de pagament 1994/01/  1994/06/  

856  Manaments de pagament 1994/04/  1994/06/  

857  Manaments de pagament 1994/04/  1994/06/  

858  Manaments de pagament 1994/04/  1994/06/  

859  Manaments de pagament 1994/04/  1994/06/  

860  Manaments de pagament 1994/07/  1994/09/  
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861  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

862  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

863  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

864  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

865  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

866  Manaments de pagament extrapressupostaris 1994/  /  1994/  /  

866  Manaments de pagament 1994/07/  1994/12/  

868  Manaments de pagament de l'organisme autònom centre cívic La Fonteta 1994/  /  1994/  /  

1610  Relació de factures Pla municipal de prevenció d'incendis forestals ADF "El 
Pinyó"

1994/  /  1994/  /  

877  Manaments de pagament 1995/01/  1995/03/  

878  Manaments de pagament 1995/01/  1995/03/  

879  Manaments de pagament 1995/01/  1995/03/  

880  Manaments de pagament 1995/04/  1995/06/  

881  Manaments de pagament 1995/04/  1995/06/  

882  Manaments de pagament 1995/04/  1995/06/  

883  Manaments de pagament 1995/04/  1995/06/  

884  Manaments de pagament 1995/07/  1995/09/  

889  Manaments de pagament 1995/07/  1995/09/  

890  Manaments de pagament 1995/07/  1995/09/  

891  Manaments de pagament 1995/07/  1995/12/  

892  Manaments de pagament 1995/10/  1995/12/  

893  Manaments de pagament 1995/10/  1995/12/  

894  Manaments de pagament 1995/10/  1995/12/  

895  Manaments de pagament 1995/10/  1995/12/  

902  Manaments de pagament relatius al centre cívic La Fonteta 1995/  /  1995/  /  

903  Manaments de pagament extrapressupostaris 1995/  /  1995/  /  

2222 Pla EstratègicEstudi "Sant Feliu de Codines, una estratègia per al futur". Aprovació de la 
factura (7/06/95) i autorització de l'endós (18/09/95). Centre europeu del 
patrimoni

1995/  /  1995/  /  

800  Manaments de pagament 1996/01/  1996/03/  

801  Manaments de pagament 1996/01/  1996/06/  

802  Manaments de pagament 1996/04/  1996/06/  
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803  Manaments de pagament 1996/04/  1996/06/  

804  Manaments de pagament 1996/04/  1996/09/  

805  Manaments de pagament 1996/07/  1996/09/  

806  Manaments de pagament 1996/07/  1996/09/  

807  Manaments de pagament 1996/07/  1996/09/  

808  Manaments de pagament 1996/07/  1996/09/  

809  Manaments de pagament 1996/07/  1996/12/  

810  Manaments de pagament 1996/10/  1996/12/  

811  Manaments de pagament 1996/10/  1996/12/  

812  Manaments de pagament 1996/10/  1996/12/  

813  Pagaments pel centre cívic La Fonteta 1996/  /  1996/  /  

814  Manaments de pagament extrapressupostaris 1996/  /  1996/  /  

2222 Pla EstratègicEstudi "Sant Feliu de Codines, una estratègia per al futur". Aprovació de la 
factura (27/12/95) i autorització de l'endós (22/01/96). Centre europeu del 
patrimoni

1996/  /  1996/  /  

2142  Manaments de pagament  del Centre Cívic de la Fonteta 1997/  /  1997/  /  

2144  Manaments de pagament  extrapressupostaris 1997/  /  1997/  /  

2017  Manaments de pagament 11286941997/  /  1997/  /  

2018  Manaments de pagament 176811291997/  /  1997/  /  

2019  Manaments de pagament 227617691997/  /  1997/  /  

2020  Manaments de pagament 245422771997/  /  1997/  /  

2021  Manaments de pagament 276824551997/  /  1997/  /  

2022  Manaments de pagament 332227691997/  /  1997/  /  

2023  Manaments de pagament 365733231997/  /  1997/  /  

2024  Manaments de pagament 399736581997/  /  1997/  /  

2025  Manaments de pagament 466639981997/  /  1997/  /  

2026  Manaments de pagament 514746671997/  /  1997/  /  

2027  Manaments de pagament 530651481997/  /  1997/  /  

2028  Manaments de pagament 568053071997/  /  1997/  /  

2033  Manaments de pagament 640857061997/  /  1997/  /  

669  Manaments de pagament 1998/01/  1998/03/  

670  Manaments de pagament 1998/01/  1998/03/  

671  Manaments de pagament 1998/01/  1998/06/  
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672  Manaments de pagament 1998/04/  1998/06/  

674  Manaments de pagament 1998/04/  1998/06/  

681  Manaments de pagament 1998/07/  1998/09/  

682  Manaments de pagament 1998/07/  1998/09/  

683  Manaments de pagament 1998/10/  1998/12/  

684  Manaments de pagament 1998/10/  1998/12/  

685  Manaments de pagament 1998/10/  1998/12/  

686  Manaments de pagament 1998/10/  1998/12/  

690  Manaments de pagament extrapressupostaris 1998/  /  1998/  /  

934  Manaments de pagament relatius al centre cívic La Fonteta 1998/  /  1998/  /  

673  Manaments de pagament (abril - juny) 6526121998/04/  1998/06/  

673Manaments de pagament (abril - juny) 6736531998/04/  1998/06/  

673Manaments de pagament (abril - juny) 7006741998/04/  1998/06/  

675  Manaments de pagament (juliol - setembre) 8207851998/07/  1998/09/  

675Manaments de pagament (juliol - setembre) 8798211998/07/  1998/09/  

675Manaments de pagament (juliol - setembre) 9508801998/07/  1998/09/  

676  Manaments de pagament (juliol - setembre) 10099511998/07/  1998/09/  

676Manaments de pagament (juliol - setembre) 119410101998/07/  1998/09/  

676 FECSAManaments de pagament (juliol - setembre) 119811951998/07/  1998/09/  

492  Factures de telèfon 1999/  /  1999/  /  

493  Factures de telèfon 1999/  /  1999/  /  

2052  Mamanent de pagament extrapressupostàries 1999/  /  1999/  /  

2143  Manaments de pagament  del Centre Cívic de la Fonteta 1999/  /  1999/  /  

2040  Manament de pagaments 7024341999/  /  1999/  /  

2041  Manament de pagaments 13907031999/  /  1999/  /  

2042  Manament de pagaments 207013911999/  /  1999/  /  

2043  Manament de pagaments 226020711999/  /  1999/  /  

2044  Manament de pagaments i pagaments de factures 291722611999/  /  1999/  /  

2045  Manament de pagaments 311829181999/  /  1999/  /  

2046  Manament de pagaments i pagaments de factures 341731191999/  /  1999/  /  

2047  Manament de pagaments 386834181999/  /  1999/  /  

2048  Manament de pagaments 449639021999/  /  1999/  /  
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2049  Manament de pagaments 495044971999/  /  1999/  /  

2050  Manament de pagaments 550049511999/  /  1999/  /  

2051  Manament de pagaments i factures de l'IES 598355011999/  /  1999/  /  

1602  Factures de telèfon 1999/  /  2000/  /  

1603  Factures de telèfon 2000/  /  2000/  /  

2056Manament de pagaments (Assentament: 1208-1586 ) 2000/  /  2000/  /  

2056Manament de pagaments (Assentament 565-1037 ) 2000/01/  2000/  /  

2057Manament de pagaments (Assentament: 1934-2436 ) 2000/  /  2000/  /  

2058Manament de pagaments (Assentament: 2437-2748 ) 2000/  /  2000/  /  

2059Manament de pagaments (Assentament: 2751-3175 ) 2000/  /  2000/  /  

2060Manament de pagaments (Assentament: 3907-3964 ) 2000/  /  2000/  /  

2060Manament de pagaments (Assentament: 3176-3687 ) 2000/  /  2000/  /  

2061Manament de pagaments (Assentament: 3985-4442 ) 2000/  /  2000/  /  

2062Manament de pagaments (Assentament: 4445-4897 ) 2000/  /  2000/  /  

2063Manament de pagaments (Assentament: 4898-5517 ) 2000/  /  2000/  /  

2064Manament de pagaments (Assentament: 5527-6606 ) 2000/  /  2000/  /  

2065Manament de pagaments (Assentament: 6607-7004 ) 2000/  /  2000/  /  

2066Manament de pagaments (Assentament:1038-1206 ) 2000/  /  2000/  /  

2067Manament de pagaments (Assentament: 3689-3901 ) 2000/  /  2000/  /  

2068Manament de pagaments (Assentament: 5776-5971 ) 2000/  /  2000/  /  

2069Manament de pagaments (Assentament: 4042-4972 ) 2000/  /  2000/  /  

2070Manament de pagaments (Assentament: 5972-6068 ) 2000/  /  2000/  /  

2070Manament de pagaments (Assentament: 7009 ) 2000/  /  2000/  /  

2075  Manament de pagaments del centre cívic 2000/  /  2000/  /  

2098  Manaments de pagament extrapressupostiars 2000/  /  2000/  /  

2071  Manament de pagaments 193315872000/  /  2000/  /  

1548  Factures de telèfon 2001/  /  2001/  /  

1734  Factures de telèfon 2001/  /  2001/  /  

2096  Manaments de pagamentdel Centre Cívic 2001/  /  2001/  /  

2100  Manaments de pagament extrapressupostiars 2001/  /  2001/  /  

2076  Manament de pagaments 13932572001/  /  2001/  /  

2077  Manament de pagaments 180013942001/  /  2001/  /  
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2078  Manament de pagaments 217218012001/  /  2001/  /  

2079  Manament de pagaments 259421732001/  /  2001/  /  

2085  Manament de pagaments 280025952001/  /  2001/  /  

2086  Manament de pagaments 324128012001/  /  2001/  /  

2087  Manament de pagaments 385232422001/  /  2001/  /  

2088  Manament de pagaments 403738532001/  /  2001/  /  

2089  Manament de pagaments 479846052001/  /  2001/  /  

2090  Manament de pagaments 551449732001/  /  2001/  /  

2091  Manament de pagaments 597455152001/  /  2001/  /  

2092  Manament de pagaments 661959762001/  /  2001/  /  

2095  Manament de pagament 715766202001/  /  2001/  /  

1549  Factures de telèfon 2002/  /  2002/  /  

1550  Factures de telèfon 2002/  /  2002/  /  

2102  Manaments de pagament extrapressupostiars 2002/  /  2002/  /  

2117  Manament de pagament del Centre Cívic 2002/  /  2002/  /  

2118  Relació ADO 2002/  /  2002/  /  

2119  Relació ADO 2002/  /  2002/  /  

2281Relació de factures aprovades per Comissió de Govern per les obres a les 
aules d'ensenyament infaltil ( són fotocòpies )

2002/  /  2002/  /  

2106  Manamentde pagament de l'assentament 538 a 872 17112002/  /  2002/  /  

2107  Manament de pagament de l'assentament 876 a 1408 3331722002/  /  2002/  /  

2108  Manament de pagament de l'assentament 1409 a 2267 5993342002/  /  2002/  /  

2109  Manament de pagament de l'assentament 2275 a 2407 7006002002/  /  2002/  /  

2110  Manament de pagament de l'assentament 2408 a 2878 9177012002/  /  2002/  /  

2111  Manament de pagament de l'assentament 2879 a 3330 10559182002/  /  2002/  /  

2112  Manament de pagament de l'assentament 3331 a 4084 133110562002/  /  2002/  /  

2113  Manament de pagament de l'assentament 4087 a 4519 147513322002/  /  2002/  /  

2114  Manament de pagament de l'assentament 4520 a 5031 170014762002/  /  2002/  /  

2115  Manament de pagament de l'assentament 5032 a 5465 189217012002/  /  2002/  /  

2116  Manament de pagament de l'assentament 5466 a 5950 199618932002/  /  2002/  /  

1550  Factures de telèfon 2003/  /  2003/  /  

2139  Manaments de pagaments estrapressupostaris 2003/  /  2003/  /  
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2140  Relació d'ADOS 2003/  /  2003/  /  

2141  Relació d'ADOS 2003/  /  2003/  /  

2141  Manaments de pagament del Centre Cívic 2003/  /  2003/  /  

2120  Manamentde pagament de l'assentament 425 a 956 17012003/  /  2003/  /  

2121  Manament de pagament de l'assentament 957 a 1402 3301712003/  /  2003/  /  

2122  Manament de pagament de l'assentament 1404 a 1777 5003312003/  /  2003/  /  

2123  Manament de pagament de l'assentament 1778 a 2182 6705012003/  /  2003/  /  

2124  Manament de pagament de l'assentament 2183 a 2442 7906712003/  /  2003/  /  

2125  Manament de pagament de l'assentament 2443 a 3103 10007912003/  /  2003/  /  

2126  Manament de pagament de l'assentament 3104 a 3407 115010012003/  /  2003/  /  

2127  Manament de pagament de l'assentament 3408 a 3850 130011512003/  /  2003/  /  

2128  Manament de pagament de l'assentament 3851 a 4287 147013012003/  /  2003/  /  

2129  Manament de pagament de l'assentament 4293 a 5036 170414712003/  /  2003/  /  

2130  Manament de pagament de l'assentament 5037 a 5194 181017052003/  /  2003/  /  

2131  Manament de pagament de l'assentament 5195 a 5599 198318112003/  /  2003/  /  

2308Manaments de pagament (Assentament 570-1146) 2004/01/  2004/02/  

2309Manaments de pagament (Assentament 1147-1644) 2004/02/  2004/03/  

2310Manaments de pagament (Assentament 1645-2200) 2004/03/  2004/04/  

2311Manaments de pagament (Assentament 2202-2627) 2004/04/  2004/05/  

2312Manaments de pagament (Assentament 2628-3068) 2004/05/  2004/05/  

2313Manaments de pagament (Assentament 3069-3628) 2004/05/  2004/06/  

2314Manaments de pagament (Assentament 3629-4043) 2004/06/  2004/07/  

2315Manaments de pagament (Assentament 4049-4605) 2004/07/  2004/09/  

2316Manaments de pagament (Assentament 4606-5103) 2004/09/  2004/10/  

2317Manaments de pagament (Assentament 5104-5671) 2004/10/  2004/11/  

2318Manaments de pagament (Assentament 5672-6249) 2004/11/  2004/12/  

2319Manaments de pagament (Assentament 6245-6602) 2004/12/  2004/12/  

2320Manaments de pagament (Assentament 6609-6943) 2004/12/  2004/12/  

2740Manaments de pagament extrapussopuestaris 2004/  /  2004/  /  

2741Obligacions reconegudes 2004/  /  2004/  /  

2742Obligacions reconegudes 2004/  /  2004/  /  

2743Manaments de pagament del Centre Cívic 2004/  /  2004/  /  
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2544Manaments de pagamets (Assentments: 14-1155) 2005/01/02 2005/02/08

2545Manaments de pagamets (Assentments: 1156-1590) 2005/02/08 2005/03/01

2546Manaments de pagamets (Assentments: 1593-1841) 2005/03/01 2005/03/18

2547Manaments de pagamets (Assentments: 1844-2340) 2005/03/18 2005/04/04

2552Manaments de pagamets (Assentments: 2350-2932) 2005/04/12 2005/05/13

2553Manaments de pagamets (Assentments: 2933-3537) 2005/05/13 2005/06/14

2554Manaments de pagamets (Assentments:3539-3949) 2005/06/14 2005/07/01

2555Manaments de pagamets (Assentments:3950-4410) 2005/07/01 2005/07/29

2556Manaments de pagamets (Assentments:4411-5084) 2005/07/29 2005/09/28

2557Manaments de pagamets (Assentments:5086-5399) 2005/09/28 2005/10/04

2558Manaments de pagamets (Assentments:5404-6184) 2005/10/05 2005/11/29

2565Manaments de pagament ADO signats per relació pressupost 2005/  /  2005/  /  

2566Manaments de pagament ADO signats per relació pressupost 2005/  /  2005/  /  

2568Manaments de pagamets 2005/  /  2005/  /  

2569 Manaments de pagament Centre Cívic La Fonteta 2005/  /  2005/  /  

2560Manaments de pagamets (Assentments:6745-7167) 24192005/12/28 2005/12/31

2559Manaments de pagamets 227920712005/11/30 2005/12/28

2592Manaments de pagament del Centre Cívic 2006/01/02 2006/12/31

2581Manaments de pagament 30012006/01/02 2006/02/08

2582Manaments de pagament 5503012006/02/09 2006/03/17

2583Manaments de pagament 9005512006/03/17 2006/04/28

2584Manaments de pagament 12009012006/04/28 2006/05/29

2585Manaments de pagament 160012012006/05/29 2006/07/12

2586Manaments de pagament 195016012006/07/12 2006/07/31

2587Manaments de pagament 230019512006/07/31 2006/10/01

2588Manaments de pagament 260023012006/10/01 2006/11/07

2589Manaments de pagament 285026012006/11/07 2006/11/28

2590Manaments de pagament extrapressupostaris 28512006/01/02 2006/12/31

2590Manaments de pagament 28512006/11/28 2006/12/31

2734Manaments de pagament Centre Civic 2007/  /  2007/  /  

2737Manaments de pagament extrapressupostaris 2007/  /  2007/  /  

2738Obligacions reconegudes 2007/  /  2007/  /  
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2725Manaments de pagament i document pressupostaris 10006402007/01/  2007/01/  

2726Manaments de pagament i documents pressupostaris 166810012007/  /  2007/  /  

2727Manaments de pagament i documents pressupostaris 253116702007/  /  2007/  /  

2728Manaments de pagament i documents pressupostaris 447125322007/  /  2007/  /  

2729Manaments de pagament i documents pressupostaris 536644722007/  /  2007/  /  

2730Manaments de pagament i documents pressupostaris 610653682007/  /  2007/  /  

2731Manaments de pagament i documents pressupostaris 686361082007/  /  2007/  /  

2732Manaments de pagament i documents pressupostaris 760468652007/  /  2007/  /  

2733Manaments de pagament i documents pressupostaris 832476052007/  /  2007/  /  

2734Manaments de pagament i documents pressupostaris 83282007/  /  2007/  /  

2790Manaments de pagament del Centre Cívic 2008/  /  2008/  /  

2791Exercici 2008. Documents pagament extrapressupostaris 2008/  /  2008/  /  

2792Contrets despeses 2008 2008/  /  2008/  /  

2768Manaments de pagament i documents pressupostaris 8802712008/  /  2008/  /  

2769Manaments de pagament i documents pressupostaris 22308812008/  /  2008/  /  

2770Manaments de pagament i documents pressupostaris 318222592008/  /  2008/  /  

2771Manaments de pagament i documents pressupostaris 414431862008/  /  2008/  /  

2772Manaments de pagament i documents pressupostaris 509041452008/  /  2008/  /  

2773Manaments de pagament i documents pressupostaris 560950912008/  /  2008/  /  

2774Manaments de pagament i documents pressupostaris 678956512008/  /  2008/  /  

2775Manaments de pagament i documents pressupostaris 767868902008/  /  2008/  /  

2776Manaments de pagament i documents pressupostaris 872076802008/  /  2008/  /  

2444Manaments de pagament extrapressupostari 2009/  /  2009/  /  

2443Manaments de pagament ( assentaments 256-556) 46242009/  /  2009/  /  

2779Manaments de pagament i documents pressupostaris 26874862009/  /  2009/  /  

2443Manaments de pagament ( assentaments 740-860) 7646442009/  /  2009/  /  

2780Manaments de pagament i documents pressupostaris 343026902009/  /  2009/  /  

2781Manaments de pagament i documents pressupostaris 400334312009/  /  2009/  /  

2782Manaments de pagament i documents pressupostaris 507840212009/  /  2009/  /  

2783Manaments de pagament i documents pressupostaris 549850792009/  /  2009/  /  

2784Manaments de pagament i documents pressupostaris 618455232009/  /  2009/  /  

2785Manaments de pagament i documents pressupostaris 700461852009/  /  2009/  /  
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2786Manaments de pagament i documents pressupostaris 752970082009/  /  2009/  /  

2787Manaments de pagament i documents pressupostaris 841775312009/  /  2009/  /  

2788Manaments de pagament i documents pressupostaris 84212009/  /  2009/  /  

1528Manaments de pagaments no pressupostaris 2010/  /  2010/  /  

1513Manaments de pagaments  ( assentaments 1043-1805) 20612010/  /  2010/  /  

1514Manaments de pagaments  ( assentaments 1806- 2574) 4002072010/  /  2010/  /  

1515Manaments de pagaments  ( assentaments 2575- 3121) 6004012010/  /  2010/  /  

1516Manaments de pagaments  ( assentaments 3122- 3888) 8206012010/  /  2010/  /  

1517Manaments de pagaments  ( assentaments 3889- 4210) 10398212010/  /  2010/  /  

1518Manaments de pagaments  ( assentaments 4211- 4430) 122510402010/  /  2010/  /  

1519Manaments de pagaments  ( assentaments 4431- 4864) 142612262010/  /  2010/  /  

1520Manaments de pagaments  ( assentaments 4865- 5284) 162014272010/  /  2010/  /  

1521Manaments de pagaments  ( assentaments 5285- 5731) 182116212010/  /  2010/  /  

1522Manaments de pagaments  ( assentaments 5731- 6196) 200018222010/  /  2010/  /  

1523Manaments de pagaments  ( assentaments 6197-6753 220620012010/  /  2010/  /  

1524Manaments de pagaments  ( assentaments 6754-7068) 238022072010/  /  2010/  /  

1525Manaments de pagaments  ( assentaments 7069-7610) 258023812010/  /  2010/  /  

1526Manaments de pagaments  ( assentaments 7611-8158) 278025812010/  /  2010/  /  

1527Manaments de pagaments  ( assentaments 8159-8677) 302827812010/  /  2010/  /  

2807Manaments de pagament extrapressupostari 2011/  /  2011/  /  

2793Manaments de pagament ( assentaments 1283-2042) 19812011/  /  2011/  /  

2794Manaments de pagament ( assentaments 2043-2361) 4271992011/  /  2011/  /  

2795Manaments de pagament ( assentaments 2362-3058) 6104282011/  /  2011/  /  

2796Manaments de pagament ( assentaments 3059-3703) 8296112011/  /  2011/  /  

2797Manaments de pagament ( assentaments 3704-4058) 10008302011/  /  2011/  /  

2798Manaments de pagament ( assentaments 4059-4236 ) 117210012011/  /  2011/  /  

2799Manaments de pagament ( assentaments 4237-4469 ) 136111732011/  /  2011/  /  

2800Manaments de pagament ( assentaments 4470-5204 ) 158013622011/  /  2011/  /  

2801Manaments de pagament ( assentaments 5246-5620) 180315812011/  /  2011/  /  

2802Manaments de pagament ( assentaments 5621-6175) 202818042011/  /  2011/  /  

2803Manaments de pagament ( assentaments 6176-6886) 223720292011/  /  2011/  /  

2804Manaments de pagament ( assentaments 6887-7819) 251122382011/  /  2011/  /  
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2806Manaments de pagament proveïdors pagats amb el prèstec ICO ( 
assentaments 7266-7281)

240123812011/10/11 2011/10/11

2805Manaments de pagament ( assentaments 7820-8391) 272325122011/  /  2011/  /  

2806Manaments de pagament ( assentaments 8392-9119) 284527242011/  /  2011/  /  

Codi 101.02.02.01.06

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de comptes

1770  Llibre major 1886/  /  1888/  /  

322Llibre major 1895/  /  1940/  /  

1771  Llibre major 1910/  /  1912/  /  

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

2653  Diari d'intervenció d'ingressos 1986/  /  1987/  /  

2704  Diari general  d'operacions Agost - Desembre 1992/  /  1992/  /  

2850Diari general  d'operacions Gener - Juliol 1992/  /  1992/  /  
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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 

1770  Llibre d'intervenció de despeses 1878/  /  1880/  /  

304 Esborranys Diari de despeses 1910/  /  1921/  /  

305 Esborranys Diari de despeses 1920/  /  1925/  /  

1563Llibre d'intervenció de despeses 1925/  /  1929/  /  

1564  Llibre d'intervenció de despeses 1930/  /  1933/  /  

1613  Llibre d'intervenció de despeses 1934/  /  1937/  /  

1614  Llibre d'intervenció de despeses 1938/  /  1944/  /  

1615  Llibre d'intervenció de despeses 1945/  /  1953/  /  

1616  Llibre d'intervenció de despeses 1954/  /  1958/  /  

1665  Llibre d'intervenció de despeses 1959/  /  1962/  /  

1666  Llibre d'intervenció de despeses 1963/  /  1966/  /  

1667  Llibre d'intervenció de despeses 1967/  /  1971/  /  

1668  Llibre d'intervenció de despeses 1972/  /  1975/  /  

1717  Llibre d'intervenció de despeses 1976/  /  1978/  /  

1718 L'any 1980 és a la capsa 1.719 Llibre d'intervenció de despeses 1979/  /  1981/  /  

1719  Llibre d'intervenció de despeses 1980/  /  1980/  /  

1720  Llibre d'intervenció de despeses 1982/  /  1984/  /  

2837Llibre d'intervenció de pagament 1983/  /  1983/  /  

1769  Llibre d'intervenció de despeses 1985/  /  1985/  /  

2835Diari d'intervenció de despeses 1985/  /  1985/  /  

2840Diari d'intervenció de despeses 1986/  /  1988/  /  

2759  Diari d'intervencio d'ingressos 1988/  /  1991/  /  

2851Diari d'intervenció de despeses 1989/  /  1991/  /  

2831Diari d'operacions del pressupost de despeses 1992/  /  1992/  /  
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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

1770  Llibre d'intervenció d'ingressos 1878/  /  1880/  /  

287 Esborranys Diari d'ingressos 1911/  /  1925/  /  

1407Llibre d'intervenció d'ingressos 1925/  /  1929/  /  

1408  Llibre d'intervenció d'ingressos 1930/  /  1934/  /  

1457  Llibre d'intervenció d'ingressos 1935/  /  1941/  /  

1458  Llibre d'intervenció d'ingressos 1942/  /  1954/  /  

1459  Llibre d'intervenció d'ingressos 1955/  /  1959/  /  

1460  Llibre d'intervenció d'ingressos 1960/  /  1963/  /  

1509  Llibre d'intervenció d'ingressos 1964/  /  1968/  /  

1510  Llibre d'intervenció d'ingressos 1969/  /  1973/  /  

1511  Llibre d'intervenció d'ingressos 1974/  /  1977/  /  

1512  Llibre d'intervenció d'ingressos 1978/  /  1981/  /  

1561Llibre d'intervenció d'ingressos 1982/  /  1985/  /  

2837Llibre d'intervenció d'ingressos 1983/  /  1983/  /  

1562  Llibre d'intervenció d'ingressos 1983/  /  1984/  /  

2842Llibre d'intervenció d'ingrssos 1984/  /  1984/  /  

2831Diari general d'ingressos 1992/  /  1992/  /  
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Codi 101.02.02.01.10

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de despeses

297  Llibre general de despeses 1951/  /  1956/  /  

298  Llibre general de despeses 1957/  /  1961/  /  

299  Llibre general de despeses 1962/  /  1965/  /  

300  Llibre general de despeses 1966/  /  1971/  /  

301  Llibre general de despeses 1972/  /  1976/  /  

302  Llibre general de despeses 1977/  /  1980/  /  

303  Llibre general de despeses 1981/  /  1985/  /  

2551  Llibre general de despeses 1983/  /  1986/  /  

2842Llibre general de despeses 1984/  /  1984/  /  

304  Llibre general de despeses 1985/  /  1985/  /  

2652  Llibre general de despeses 1987/  /  1987/  /  

2834Llibre general de despeses 1988/  /  1989/  /  

2830Llibre general de despeses 1990/  /  1991/  /  

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

305  Llibre general de rendes i exaccions 1951/  /  1955/  /  

306  Llibre general de rendes i exaccions 1956/  /  1962/  /  

307  Llibre general de rendes i exaccions 1963/  /  1968/  /  

308  Llibre general de rendes i exaccions 1969/  /  1975/  /  

309  Llibre general de rendes i exaccions 1976/  /  1980/  /  

310  Llibre general de rendes i exaccions 1981/  /  1985/  /  

2548  Llibre general de rendes i exaccions 1983/  /  1983/  /  

2842Llibre general de rendes i exaccions 1984/  /  1984/  /  

2601  Llibre general de rendes i exaccions 1985/  /  1985/  /  

2603  Llibre general de rendes i exaccions 1985/  /  1985/  /  

2839Llibre general de rendes i exaccions 1986/  /  1987/  /  

2550  Llibre general de rendes i exaccions 1988/  /  1991/  /  
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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

1769  Llibre d'inventaris i balanços 1901/  /  1901/  /  

869  Llibre d'inventaris i balanços 1910/  /  1910/  /  

289Llibre d'inventaris i balanços 1910/  /  1981/  /  

872  Llibre inventari 1939/  /  1965/  /  

2832Balanços mensuals 1988/  /  1989/  /  

2838Balanços mensuals 1990/  /  1991/  /  

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

311Llibre de VIAP 1951/  /  1983/  /  

695Llibre de VIAP 1974/  /  1979/  /  

312  Llibre de VIAP 1984/  /  1985/  /  

1772  Llibre de VIAP 1986/  /  1990/  /  

2706  Llibre de VIAP 1991/  /  1991/  /  

2831Llibre de VIAP 1992/  /  1993/  /  

Codi 101.02.02.01.14

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de comptes corrents per 
conceptes del pressupost/Llibres 
majors del pressupost d'ingressos i 

2706  Llibre major de conceptes d'ingressos 1992/  /  1992/  /  

2831Major de conceptes de despeses 1992/  /  1992/  /  

2831 ImcomplertMajor de conceptes del pressupost de despeses 1998/  /  1998/  /  

Codi 101.02.02.01.15

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars d'ingressos

293Llibre auxiliar d'ingressos 1910/  /  1942/  /  

499  Llibre auxiliar d'ingressos 1912/  /  1914/  /  

294Llibre auxiliar d'ingressos 1945/  /  1950/  /  
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Codi 101.02.02.01.16

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars de despeses

294Llibre auxiliar de despeses 1886/  /  1911/  /  

499  Llibre auxiliar de despeses 1898/  /  1905/  /  

295Llibre auxiliar de despeses 1912/  /  1935/  /  

296Llibre auxiliar de despeses 1936/  /  1945/  /  

Codi 101.02.02.01.17

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i subauxiliars

290Registre de factures 1939/  /  1977/  /  

696  Llibre registre de factures 1956/  /  1962/  /  

873  Llibre registre de factures 1979/  /  1989/  /  

872 Llibre en blanc diligenciatLlibre registre de factures 1980/  /  1980/  /  

1676  Registre de factures rebudes i emeses. Documentació relativa a l'IVA 1990/  /  1995/  /  

872  Llibre registre de factures 1992/  /  1992/  /  

Codi 101.02.02.02.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals

1262Liquidació del pressupost 1963/  /  1963/  /  

1269Hisenda municipal 1966/  /  1976/  /  

2791Pressupost 2008 2008/  /  2008/  /  
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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

65Pressupost ordinari 1880/  /  1891/  /  

74  Pressupost ordinari 1886/  /  1887/  /  

66  Pressupost ordinari 1891/  /  1897/  /  

67  Pressupost ordinari 1897/  /  1902/  /  

68  Pressupost ordinari 1918/  /  1930/  /  

1631  Documentació preparatòria del pressupostos 1922/  /  1926/  /  

139  Pressupost ordinari 641926/  /  1926/  /  

1141  Pressupost municipal 1926/  /  1927/  /  

1141  Pressupost municipal 1938/  /  1939/  /  

69  Pressupost ordinari 1939/  /  1939/  /  

252  Pressupost ordinari 1940/  /  1941/  /  

253Pressupost ordinari 1942/  /  1952/  /  

112  Pressupost ordinari 1943/  /  1943/  /  

136  Pressupost ordinari 1946/  /  1946/  /  

1165  Documentació preparatòria del pressupost 1946/  /  1946/  /  

137Pressupost ordinari 1946/  /  1954/  /  

254  Pressupost ordinari 1953/  /  1956/  /  

255  Pressupost ordinari 1957/  /  1960/  /  

1141  Pressupost municipal 1961/  /  1961/  /  

256  Pressupost ordinari 1961/  /  1965/  /  

138  Pressupost ordinari 1965/  /  1971/  /  

1105  Esborranys per a la confecció dels pressupostos municipals 1968/  /  1973/  /  

928  Pressupost ordinari 1972/  /  1977/  /  

1721  Liquidacions del pressupost ordinari 1977/  /  1982/  /  

929  Pressupost ordinari 1978/  /  1982/  /  

2166  Pressupost ordinari 1983/  /  1983/  /  

930  Pressupost ordinari 1984/  /  1985/  /  

931  Pressupost ordinari 1986/  /  1987/  /  

932  Pressupost ordinari 1988/  /  1989/  /  
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935  Pressupost ordinari 1990/  /  1991/  /  

2166  Modificació de crèdit 1991/  /  1991/  /  

2167  Pressupost municipal 1992/  /  1994/  /  

2054  Modificació de crèdit 1992/  /  1997/  /  

2176  Pressupost municipal 1995/  /  1995/  /  

2168  Pressupost municipal 1996/  /  1996/  /  

2169  Pressupost municipal 1997/  /  1998/  /  

2055  Modificació de crèdit 1998/  /  2002/  /  

2038  Modificacions de crèdit 1999/  /  1999/  /  

2039  Modificacions de crèdit 1999/  /  1999/  /  

2170  Pressupost municipal 1999/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern de data 5-03-2009Aprovació del pressupost de despeses del curs de graduat escolar. Comissió 
de Govern 5-03-2001

2001/  /  2001/  /  

2171  Pressupost municipal 2001/  /  2002/  /  

2172  Pressupost municipal 2002/  /  2003/  /  

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

67  Pressupost extraordinari 1898/  /  1900/  /  

1133  Pressupost extraordinari per les obres de pavimentació de la carretera de 
Mollet a Moià

1950/  /  1950/  /  

1108  Pressupost extraordinari per a la creació del servei d'abastament d'aigua 1951/  /  1951/  /  

1260Pressupost extraordinari per l'ampliació del Servei Municipal de proveïment 
d'aigua, compra de terrenys, confecció del pla topogràfic del Pla d'Ordenació 
Urbana

1965/  /  1965/  /  

1162  Pressupost extraordinari  per a la compra de terrenys a la zona escolar 1975/  /  1975/  /  

2166  Pressupost d'inversions 1984/  /  1985/  /  
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Codi 101.02.02.03.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Endeutament

1130  Expedient de préstec de 5.000 pts. Per a les obres de la carretera de Sant 
Miquel del Fai

1898/  /  1950/  /  

1140  Emprèstits municipals 1904/  /  1911/  /  

1140  Reconeixement de crèdit al  Sr. Enrique Umbert 1914/  /  1914/  /  

1108  Llibre registre de l'emprèstit per a la canalització d'aigua 1917/  /  1917/  /  

1109  Expedient del préstec per a la creació del Servei d'aigua 1950/  /  1976/  /  

1110  Expedient del préstec per a la creació del Servei d'aigua 1950/  /  1976/  /  

1111  Expedient del préstec per a la creació del Servei d'aigua 1950/  /  1976/  /  

1112  Expedient del préstec per a la creació del Servei d'aigua 1950/  /  1976/  /  

1492  Ajudes econòmiques de la Diputació de Barcelona 1964/  /  1981/  /  

1263Renúncia d'un préstec de dos milions de pessetes per part de M.B.J 1970/  /  1970/  /  

1262Ampliació de l'operació de tresoreria amb el Banc de Sabadell per un import de 
3.750.000 pessetes

1972/  /  1973/  /  

1262Préstecs amb el Banc de Sabadell 1972/  /  1973/  /  

1262Operació de tresoreria amb el Banc de Sabadell per un import de 1.500.000 
pessetes

1972/  /  1973/  /  

1262Operació de préstec amb el Banc de Crèdit Local d'Espanya 1972/  /  1973/  /  

1261Préstec de la Caixa de Pensions de 2.000.000 pessetes 1973/  /  1973/  /  

1261Banc de Crèdit Local d'Espanya 1974/  /  1974/  /  

1234Expedient de sol·licitud d'ajut econòmic de Diputació per a les obres del 
projecte d'urbanització de la plaça dels Àlbers i vies annexes

1976/  /  1981/  /  

1559  Operacions per a sanejament dels deutes 1980/  /  1985/  /  

1260Pòlissa de crèdit del Banc de Sabadell per un crèdit de 2.250.000 pessetes 1981/  /  1981/  /  

1261Negociació del crèdit destinat a la compra del terreny de Can Flaqué 1981/  /  1981/  /  

1631  Informes sobre els expedients de les operacions de caixa 1981/  /  1981/  /  

1609  Expedient de sanejament de la hisenda municipal 1982/  /  1982/  /  

1277  Operació de crèdit amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya per a la financiació 
parcial del pressupost d'inversions

1983/  /  1983/  /  

1277  Conveni d'ajut de caixa de cooperació de la Diputació - PRAM 1983/  /  1983/  /  
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1242  Expedient relatiu a la concertació d'una operació de crèdit amb les caixes 
d'estalvis per a la financiació parcial del Projecte de coberta, tancament i 
millora dels serveis pista poliesportiva

1983/  /  1984/  /  

1558  Operacions de crèdit 1984/  /  1986/  /  

1188  Ajut de caixa  per a la compra d'un camió d'escombraries 1987/  /  1987/  /  

1189  Conveni d'ajut de caixa per a l'obra de condicionament locals a l'Hospital Agustí 
Santacruz per a consultori municipal

1988/  /  1988/  /  

1191  Expedient d'acceptació del préstec de caixa per a les obres del projecte de 
prolongació dels col·lectors del Tura i de l'Escletxa

1988/  /  1988/  /  

1181  Ajut de caixa per les obres del col·lector del Tura i  per les obres de la 
Urbanització del carrer Fonteta

1990/  /  1990/  /  

1207  Operacions de crèdits per les obres de rehabilitació de la Fàbrica Umbert 
Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. II Fase

1990/  /  1990/  /  

1660  Operacions de caixa pel financçament de les obres del projecte de rehabilitaciö 
de la fàbrica Umbert Rosas. II fase

1990/  /  1991/  /  

1180  Préstec per les obres del projecte de vestidors del camp de futbol 1990/  /  1994/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Certificació de descobert i inici d'expedient de 
compensació de la sanció Bin 047087/88

1991/  /  1991/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Certificació de descobert i inici d'expedient per la 
compensació de sanció número I 000236/88; Departament d'Agricultura i 
Ramaderia

1991/  /  1991/  /  

1609  Sol·licitud d'un prèstec a la caixa de crèdit i cooperació local per a l'adquisició 
d'un vehicle de neteja viària

1991/  /  1993/  /  

1181  Acceptació préstec Caixa de Crèdit i Cooperació per les obres de la 
Urbanització del carrer Fonteta

1992/  /  1992/  /  

1611  Avals 1993/  /  1995/  /  

2409Expedient de de formalització del prèstec a la Caixa per la instal·lació de gespa 
artifical del camp de fútbol

2007/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Transferències

2813  Llistat de pendents de cobrament i impagats 1998/  /  1998/  /  

2296Donar compte de la destinació de l'aportació corresponent a l'exercici de 2001. 
Fons Català de Cooperació al desenvolupament.

2002/04/25 2002/04/25

2300Compromisos econòmics al Fons Català de Cooperació al desenvolupament. 2002/11/15 2002/11/15

2300Compromisos econòmics amb el Fons Català de Cooperació. 2003/05/  2003/05/  
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HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions

2348Subvencions en concepte de beques de menjador. Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Curs 2002-2003

2002/  /  2003/  /  

2483Sindicatura de Comptes. Informació subvencions atorgades durant exercici 
2004, per fundacions

2006/  /  2006/  /  

2495Sol·licitud d'ajut per a desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la 
informació i la comunicació FTIC 2006 ( 2n. Termini )

2006/12/  2006/12/  

2572Subvencions a l'Agrupació de Defensa Forestal el Pinyo 2006/  /  2006/  /  

2572Atorgament de subvencions a les agrupacions de defensa forestal per a la 
prevenció d'incendis forestals per a l'any 2006

2006/06/  2006/06/  

2489Atorgament per atorgar una subvenció al Sr. Lluís Capdevila, edició llibre " 
Vivències per no oblidar II "

2007/07/23 2007/07/23

2571Justificació econòmica subvenció FORM. MAH/1444/2005 2007/06/25 2007/06/25

1647Atorgament de subvencions a les agrupacions de defensa forestal per a la 
prevenció d'incendis forestals. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2265Justificació subvenció supor psicològic de Centre Obert. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2486Proposta pel lliurament del segon termini i ultim de subvencions a les entitats 
culturals i esportives d'acord amb els convenis subscrits

2008/  /  2008/  /  

429Sol·licitud suport ecònomic activitats. Centre d'Estudis i Recursos Culturals 
(Programa de Cultura i Proximitat). Diputació de Barcelona

2009/04/11 2009/04/11

429Sol·licitud de subvenció per a ens locals que programin activitats culturals 
relacionades amb la cultura popular i tradicional. (Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya)

2009/  /  2009/  /  

1648Camins fluvials. Subvencions Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 2009/  /  2009/  /  

2265Dictament per l'aprovació inicial de bases reguladores dels ajuts municipals als 
usuaris de l'escola Bressol

2009/07/04 2009/07/04

2267Consell Comarcal del Vallès Oriental. Certificat justificació de la despesa 
realitzada en concepte d'ajuts d'urgència social per l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines. Any 2009

2009/  /  2010/  /  

1642Sol·licitud de subvenció a Consells Comarcals i Ajuntament de Catalunya per a 
la programació estable d'accions de lectura a les biblioteques públiques de 
Catalunya

2010/  /  2010/  /  
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HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions per a l'ajuntament

1127  Pla d'acció municipal 1954/  /  1964/  /  

1623  Plans biennal 1958/  /  1982/  /  

1257Subvencions de la junta provincial de construccions, instal·lacions i equip 
escolar

1972/  /  1975/  /  

1238Expedient de subvenció del Pla biennal de les obres del projecte de 
sanejament del sector Oriental. I Fase

1974/  /  1974/  /  

1262Subvenció de 2.040.200 pessetes temporals 1978/  /  1978/  /  

1236Expedient de subvenció POS del projecte d'enllumenat als carrers del poble. I 
Fase

1978/  /  1980/  /  

1243  Expedient de subvenció pel Projecte d'alienació, pavimentació i complement de 
clavegueram del carrer Pont Terma. I Fase

1979/  /  1981/  /  

1243Expedient de subvenció PAM per les obres del Projecte de pavimentació i 
complement de clavegueram del carrer Joncar (Tram entre la plaça Doctor 
Robert i el Carrer Àngel Guimerà)

1981/  /  1981/  /  

1244  Expedient de subvenció PAM Projecte de complement de clavegueram amb 
l'alineació i rasant del carrer a la zona de l'Escorxador

1981/  /  1981/  /  

1236Expedient de subvenció POS del projecte d'enllumenat als carrers del poble. II 
Fase

1981/  /  1982/  /  

1245Expedient de subvenció POSC per les obres del projecte de prolongació 
d'aigües del col·lector del Tura i l'Era Nova

1981/  /  1982/  /  

1283  Expedient de subvenció PRAM de les obres del projecte de tuberia d'aigua 
potable entre l'avinguda Consell de Cent amb la carretera de Moià

1982/  /  1982/  /  

1372  Expedient de subvenció del PAM pel projecte de pavimentació i sanejament del 
barri de Santo Domingo

1982/  /  1982/  /  

2355Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya per sufragar les despeses ocasionades aran de 
l'incendi forestal dels dies 6, 7 i 8 de juliol de 1982

1982/  /  1982/  /  

1282  Expedient de subvenció del POISC pel projecte d'alimentació de l'abastament 
d'aigua potable

1982/  /  1983/  /  

1242  Expedient sol·licitud de subvencions per al Projecte de coberta, tancament i 
millora dels serveis pista poliesportiva

1983/  /  1984/  /  

1630  Expedient de subvenció PAM per a l'adquisició de l'antiga fàbrica Umbert Rosa 1984/  /  1985/  /  
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1202  Expedient de subvenció del V Centenari per al projecte de Rehabilitació de la 
Fàbrica Umbert Roca per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la 
Vila

1985/  /  1985/  /  

1203  Expedient de subvenció PAM per  les obres del projecte de Rehabilitació de la 
Fàbrica Umbert Roca per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la 
Vila

1985/  /  1985/  /  

1270  Expedient de subvenció del POSC del projecte de pavimentació i complement 
de clavegueram dels carrers Ildefons Cerdà (I i II fase), Santo Domingo, Llorenç 
Artigas (segon tram), Narcís Monteriol, Mirador i Nostra Senyora de Núria

1985/  /  1985/  /  

1273  Expedient de  subvenció de les obres del projecte d'il·luminació del camp de 
futbol municipal. (II Fase)

1985/  /  1985/  /  

1276  Expedient de subvenció POSC pel projecte de complement de clavegueram i 
pavimentació dels carrers Ildefons Cardà (I fase i II fase), santo Domingo, 
Llorenç Artigas (segon tram), Narcís Monturiol, Mirador i Nostra Senyora de 
Núria

1985/  /  1985/  /  

1627  Expedient de subvenció per l'equipament informàtic i mecanització de les 
oficines municipals

1985/  /  1987/  /  

1365  Sol·licituds de subvencions per a les activitats juvenils. Quinzenes del jovent 1985/  /  1990/  /  

1206  Expedient de subvenció PAM per al projecte modificat de Rehabilitació de la 
Fàbrica Umbert Roca per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la 
Vila

1986/  /  1986/  /  

1206  Convocatòria de subvencions cultural de la Generalitat per al projecte modificat 
de Rehabilitació de la Fàbrica Umbert Roca per a centre cultural, recreatiu i 
d'activitats sectorials de la Vila

1986/  /  1986/  /  

1373  Contribucions especials del projecte d'acabament del sistema  d'enllumenat 
públic (I fase)

1986/  /  1986/  /  

1374  Contribucions especials del projecte d'acabament del sistema  d'enllumenat 
públic (I fase)

1986/  /  1986/  /  

1190  Expedient de subvenció PRAM pel projecte de condicionament del local per 
consultori mèdic

1986/  /  1987/  /  

1284  Expedient de subvenció de POSC del projecte d'acabament del sistema  
d'enllumenat públic

1986/  /  1987/  /  

1167Sol·licitud a la Direcció General d'Obres Hidrauliques per a la realització del 
projecte d'un pou i instal·lacions al paratge " El Fitó "

1987/  /  1987/  /  

1167Sol·licitud de subvenció despeses addicionals en l'abastament d'aigua 1987/  /  1990/  /  

1624  Expedient de subvenció del PUOSC pel projecte de forn autoincinerador 1987/  /  1990/  /  

1191  Expedient de subvenció POS per a les obres del projecte de prolongació dels 
col·lectors del Tura i de l'Escletxa

1988/  /  1988/  /  
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1207  Expedient de subvenció del PCAL: rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas 
per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. II Fase; 
Programa de recollida i tractament de residus sòlids urbans; programa de 
millora i conservació de camins rurals ; Programa de mobiliari urbà; i Programa 
d'adquisició de béns mobles

1988/  /  1988/  /  

1375  Expedient de subvenció del POSC pel Projecte d'acabament del sistema  
d'enllumenat públic (II fase)

1988/  /  1988/  /  

1189  Expedient de subvenció al Departament de Sanitat i Seguretat Social per a 
l'equipament dels consultoris municipal

1989/  /  1989/  /  

1206  Conveni amb la Caixa de Catalunya per una subvenció per al mobiliari del 
centre cívic

1989/  /  1989/  /  

1207  Expedient de subvenció del PCAL: rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas 
per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. III Fase 1 etapa

1989/  /  1989/  /  

1181  Sol·licitud de subvenció  al PUOS pels projecte de construcció d'una piscina 
municipal i pel projecte d'urbanització dels carrers Doctor Reig, Fontets, dels 
Segadors, Passatge Martina i Baixada de Cal Mut

1989/  /  1991/  /  

1167Sol·licitud de subvenció per municipis deficitaris en l'abastament d'aigua 1990/  /  1990/  /  

1188  Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament d'Ensenyament per les 
obres d'adequació l'escola pública Jaume Balmes

1990/  /  1991/  /  

1188  Expedient de sol·licitud de subvenció per a les obres de l'escola pública Jaume 
Balmes degut a la plaga de termites

1990/  /  1991/  /  

1207  Expedient de subvenció del PCAL: rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas 
per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. III Fase 2 etapa; 
Vestidors del camp de futbol; Pla especial de Reforma Interior Centre Nord; 
Projecte d'urbanització perímetre d'actuació homogènia Les Escoles, Adquisició 
màquina escombradora

1990/  /  1991/  /  

1180  Subvenció PCAL per les obres del projecte de vestidors del camp de futbol 1990/  /  1994/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per equipaments al consultori municipal.

1991/  /  1991/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció dins el programa de cooperació a 
la informatització de les corporacions locals

1992/  /  1992/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per equipaments del centre de salut.

1992/  /  1992/  /  

1209  Expedient de subvenció del PCAL: Projecte de rehabilitació de la Fàbrica 
Umbert Rosas per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. 
IV Fase; Pavimentació i complement del clavegueram dels carrers Pica 
d'Estats, Gallifa i Padró - 1 fase. En el barri de l'Hospital; Pavimentació i 
complement del clavegueram del carrer Ponent

1992/  /  1993/  /  
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1193  Expedient  de sol·licitud de la subvenció PUOSC pels Projecte  de 
pavimentació i complement del clavegueram del carrer Ponent, Pica d'Estats, 
Gallifa i Padró - I fase- en el barri Hospital i pel Projecte  de pavimentació i 
complement del clavegueram del carrer Llevant, Sagrera, Dr. Zamenhof i les 
places Rectoria, Església i la Sagrera en el Barri La Sagrera

1992/  /  1995/  /  

1195  Expedient de subvenció del projecte d'obres per tal d'aconseguir un estalvi 
energètic

1992/  /  1996/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció per a l'adquisició d'equipaments 
pel museu arqueològic municipal

1993/  /  1993/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció dins el programa de cooperació a 
la informatització de les corporacions locals

1993/  /  1993/  /  

1320  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció per a despeses d'equipament del 
jutjat de pau

1993/  /  1993/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per la construcció, ampliació, 
remodelatge i equipament  als centres d'atenció primaria i consultoris 
municipals

1993/  /  1993/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció per a la formació del programa 
de cooperació a la informatització de les corporacions locals

1994/  /  1994/  /  

1320  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de subvenció dins el programa de cooperació a 
la informatització de les corporacions locals

1994/  /  1994/  /  

2222 Pla EstratègicSol·licitud de subvenció per la realització d'un estudi de detecció d'oportunitats i 
activitats productives locals. A. ple 29/09/1994

1994/  /  1994/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per la construcció, ampliació, 
remodelatge i equipament  als centres d'atenció primaria i consultoris 
municipals

1994/  /  1994/  /  

1210  Expedient de subvenció PCAL: Projecte de pavimentació i complement del 
clavegueram dels carrers Pica d'Estats, Gallifa i Padró - 1 fase. En el barri de 
l'Hospital

1994/  /  1995/  /  

2357Expedient de sol·licitud de subvenció al Servei Català de la Salut per 
l'adquisició de mobiliari i material informàtic pel Centre de Salut

1994/  /  1995/  /  

1194  Expedient de subvenció per al projecte de l'estació de bombeig d'aigua potable 
del manantial de  Llobeteres i de la millora del dipòsit del Flaquer i adequació 
de la xarxa restant

1995/  /  1995/  /  
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2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per la construcció, ampliació, 
remodelatge i equipament  als centres d'atenció primaria i consultoris 
municipals

1995/  /  1995/  /  

1196  Expedient de subvenció del Consejo Superior de Deportes pel projecte 
d'eixamplament i reposició dels paviment de la pista poliesportiva

1996/  /  1996/  /  

1504  Expedient de PUOSC 1998/  /  1998/  /  

2217Expedient de sol·licitud de subvenció per la realització de projectes locals de 
promoció econòmica de la Diputació de Barcelona. A.Ple 29/01/1998

1998/  /  1998/  /  

2217Sol·licitud de subvenció per a la realització de l'estudi "Pla serveis ecoturístics a 
Sant Feliu de Codines"

1999/  /  1999/  /  

2299Subvencions per a entitats culturals i esportives. 1999/  /  1999/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Regió Sanitaria Centre del Servei 
Català de la Salut per la construcció, ampliació, remodelatge i equipament de 
consultoris locals de titularitat municipal en l'àmbit territorial de les regions 
sanitàries Barcelonès Nord, Maresme, Centre, Costa de Ponent i Barcelona 
Ciutat

1999/  /  1999/  /  

2299Subvencions Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Recursos Culturals 2000/  /  2000/  /  

2299Subvencions Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Biblioteques. 2000/  /  2000/  /  

2299Subvencions . Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Joventut. 2000/  /  2000/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya per la construcció, ampliació, 
remodelatge i equipament  als centres d'atenció primaria i consultoris 
municipals

2000/  /  2000/  /  

2357Expedient de sol·licitud de subvenció a la Regió Sanitaria Centre del Servei 
Català de la Salut per la construcció, ampliació, remodelatge i equipament de 
consultoris locals de titularitat municipal

2001/  /  2001/  /  

2346Expedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Atenció al 
Menor del Departament de Justicía pel manteniment del Centre Obert Infants

2001/  /  2002/  /  

2352Expedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya per la implementació del projecte web

2002/11/  2002/11/  

2352Expedients de sol·licitud de subvencions dins del programa específic 
d'equipaments informàtics dels jutjats de pau

2002/  /  2002/  /  

2352Expedients de sol·licitud de subvencions pel programa de cooperació 
econòmica xarxa 41: suport a l'actuació comarcal

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per donar suport al 
desenvolupament de Serveis Socials Locals: Servei d'Informació Juvenil, Espai 
Juvenil Can Buixó i Cantata Petít Alí

2002/  /  2002/  /  
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2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per desinsectació i 
desratització (DD)

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins els 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel suport als 
programes de difusió d'espèctacles

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins els 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel foment de la 
lectura. Servei de biblioteques

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
programa Xarxa  Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel desenvolupament 
de Programes esportius (conveni específic 02/Y/05664)

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per l'assistència a 
fires i promoció del Municipi

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per tallers i altres 
activitats educatives

2002/  /  2002/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins els 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per l'adquisició de 
material esportiu

2002/  /  2003/  /  

2301Expedients de sol·licitud de subvencions per la realització de cursets de 
formació davant l'INAP. Acord formació contínua.

2003/12/  2003/12/  

2348 Centre ObertExpedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'atenció a la 
infància i l'adolescencia del Departametn de Benersta i Família en matèria de 
serveis socials

2003/  /  2003/  /  

2348 Conté resum de les despeses de Serveis Socials de 2002Expedients de sol·licitud de subvencions per les despeses de la Unitat Bàsica 
d'Atenció Social Primària de 2002 (UBASP)

2003/  /  2003/  /  

2349Expedients de sol·licitud de subvencions al Departament de Benestar Social 
per la dotació de mobiliari al Casal de la Gent Gran

2003/  /  2003/  /  

2352Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona  per la 
implementació d'ina pàgina web al municipi

2003/  /  2003/  /  

2354Expedients de sol·licitud de subvencions per a la gestió forestal sostenible 2003/  /  2003/  /  

2354 Nomès conté la sol·licitudExpedients de sol·licitud de subvencions per finançar l'adquisició de un vehicle 
tot terreny pel grup de voluntaris d'incendis forestals

2003/  /  2003/  /  

2354Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona per 
sufragar les despeses ocasionades arran dels incendis esdevinguts al mes 
d'agost de 2003

2003/  /  2003/  /  

19/12/2016 Pàgina 157 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per desinsectació i 
desratització

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel desenvolupament 
de Serveis Socials Locals

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per la organització 
d'esdeveniments de caràcter puntual i adquisició de material esportiu

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per assistència a fires 
i promoció turística del municipi

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per donar suport al 
Servei d'Informació Juvenil

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel foment de la 
lectura

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel desenvolupament 
de programes d'acció educativa local

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel suport a activitats 
educatives vinculades a altres ambits de la gestió local. Tema EAP

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel suport als 
programes de difusió artística

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pel projecte nou marc 
de Can Buixó

2003/  /  2003/  /  

2356Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona dins del Programa 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per activitats juvenils a Can 
Buixó

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
programa Xarxa  Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) pels serveis socials 
d'atenció domiciliàira

2003/  /  2003/  /  

2356Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
programa Xarxa  Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per la organització 
d'esdeveniments de caràcter puntual i desenvolupament de programes 
esportius

2003/  /  2003/  /  

19/12/2016 Pàgina 158 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2574Documentació per la sol·licitud de subvenció per a la contractació d'agents 
d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

2003/  /  2003/  /  

2574Sol·licitud de subvenció per a la contractació d'agents d'ocupació i 
desenvolupament local

2003/  /  2003/  /  

2574Sol·licitud de subvenció per a la contractació d'agents d'ocupació i 
desenvolupament local

2003/09/15 2003/09/15

2345Expedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Atenció a la 
infància i l'adolescència del Departament de Benestar Social pel Centre Obert i 
l'Espai Jove

2004/  /  2004/  /  

2348Expedients de sol·licitud de subvencions per les despeses de la Unitat Bàsica 
d'Atenció Social Primària de 2003 (UBASP)

2004/  /  2004/  /  

2349Expedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'adolescència del Departametn de Benersta i Família en matèria de 
Serveis Socials

2004/  /  2004/  /  

2354Expedients de sol·licitud de subvencions al departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per l'obertura de franjes contra 
incendis forestals al voltant de les urbanitzacions

2004/  /  2004/  /  

2354Expedients de sol·licitud de subvencions al departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Cataluny per el foment de la recollida selectiva 
de la fracció orgànica de residus municipals (ajuts FORM)

2004/  /  2004/  /  

2355Expedients de sol·licitud de subvencions pel servei de recollida selectiva porta 
a porta (convocatòria d'ajuts FORM)

2004/  /  2004/  /  

2355Expedients de sol·licitud de subvencions per a l'elaboració de Plans Directors 
supramunicipals de sostenibilitat al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya

2004/  /  2004/  /  

2355Expedients de sol·licitud de subvencions per a la compra d'un remolc 4x4 
equipat amb un kit d'extinció d'incendis

2004/  /  2004/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per activitats 
relacionades amb el turisme

2004/  /  2004/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per l'activació Millora 
de l'exit escolar i temes educatius

2004/  /  2004/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per la implementació 
de la recollida selectiva porta a porta

2004/  /  2004/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer demandes 
suport per activitats i serveis locals 2004-2007. Àmbit Joventut

2004/  /  2004/  /  
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2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2004-2007. Àmbit 
Participació Ciutadana

2004/  /  2004/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ)2004-2007.Demandes 
àmbit difussió cultural

2004/  /  2004/  /  

2360Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Club de Feina

2004/  /  2004/  /  

2360Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Conveni de suport 
als Serveis Socials Locals

2004/  /  2004/  /  

2574Documentació per la sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació 
de l'AODL. Ajuntament de Sant Feliu de Codines

2004/  /  2004/  /  

2576Aprovació de la sol·licitud de subvenció de la Generalitat de Catalunya per als 
pactes territorials d'ocupació. Aprovació de la sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant el pacte territorial de treball, pel projecte del club de feina

2004/05/03 2004/05/03

2348Expedients de sol·licitud de subvencions al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per l'atorgament d'ajuts de menjador extraordinaris pel curs 2004-2005

2004/  /  2005/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per les actuacions 
"organització d'esdeveniments de caràcter puntual", "esport en edat escolar" i 
"adquisició de material esportiu"

2004/  /  2007/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxes cartografia i 
sig local

2004/  /  2007/  /  

2359Documentació relacionada amb el protocol Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ)

2004/  /  2007/  /  

2225Sol·licitud d'ajut pel foment de la participació ciutadana 2005/05/  2005/05/  

2225Resolució de la Direcció General de Participació Ciutadana en relació amb 
l'elaboració de plans de participació ciutadana i processos participatius (Pla 
estratègic, participació)

2005/  /  2005/  /  

2225Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Participació ciutadana.  Sol·licitud de 
subvenció per a l'elaboració del pla. (Pla estratègic, participació)

2005/  /  2005/  /  

2348Expedients de sol·licitud de subvencions dins el protocol xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxes de programes de diversitat i ciutadania

2005/  /  2005/  /  

2348Expedients de sol·licitud de subvencions  al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per l'elaboració de la Guia d'Acollida

2005/  /  2005/  /  
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2349 Centre ObertExpedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Atenció a la 
infància i l'adolescència del Departament de Benestar Social en matèria de 
serveis socials

2005/  /  2005/  /  

2349Expedients de sol·licitud de subvencions dins el protocol de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) per a projectes de desenvolupament dels serveis 
socials d'Atenció Primaria

2005/  /  2005/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per a suport a les 
polítiques de diversitat i ciutadania

2005/  /  2005/  /  

2357Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per material de 
promoció relacionat amb el turisme

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per l'actuació " 5a. 
Marxa Infantil de Regularitat"

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per actuacions relacionades 
amb el Medi Ambient

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per espectacles i concerts.

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ)  per actuacions 
juvenils

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per activitats relacionades 
amb matèria de Salut Plública i Consum.

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XMBQ). Acceptació de la 
cessió en propietat del mobiliari urbà: 5 paperera i 4 bancs

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per la dinamització del mercat 
de treball local (Club de la feina).

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Taller sobre la Sida

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XMBQ) pels serveis socials 
d'atenció domiciliària

2005/  /  2005/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMC) per la creació d'una 
xarxa wi-fi.

2005/  /  2005/  /  
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2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer demanda 
àmbit Esports

2005/  /  2005/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer de demanda 
àmbit Educació

2005/  /  2005/  /  

2360Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Convenis en matèria 
de salut pública

2005/  /  2005/  /  

2571Documentació tècnica i administrativa que mancava en convocatòria d'ajuts 
2005 per la recollida de la fracció orgànica

2005/  /  2005/  /  

2571Subvenció per a la recollida de la FORM de l'Agència de Residus de Catalunya 2005/  /  2005/  /  

2572Sol·licitud d'ajuts de Generalitat de Catalunya en materia de prevenció 
d'incendis (tramitat per ADF El Pinyo, octubre 2005)

2005/10/  2005/10/  

2574Documentació per a la sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació 
d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

2005/07/  2005/07/  

2575Proposta i documentació per a la sol·licitud de subvenció per a la contractació 
d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

2005/04/18 2005/04/18

2576Documentació sol·licitud subvenció de l'acció Club de la Feina a  la Generalitat 
de Catalunyua a través del Pacte Territorial de l'Ocupació del Vallès Oriental

2005/06/  2005/06/  

2577Sol·licitud de subvenció per a escoles taller. " Escola taller de treball forestal " 2005/04/  2005/04/  

2577Documentació requerida per complementar la sol·licitud del projecte d'Escola 
Taller de treball forestal

2005/06/16 2005/06/16

2345Expedients de sol·licitud de subvencions a la Direcció General d'Atenció a la 
infància i l'adolescència del Departament de Benestar Social pel Centre Obert i 
l'Espai Jove

2005/  /  2006/  /  

2345Expedients de sol·licitud de subvencions de suport al servei d'atenció 
domiciliària. 2a convocatòria 2005

2005/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMC) per dinamització 
comercial

2005/  /  2006/  /  

2359Comunicat aprovació termini addicional execució i justificació ajut suport 
activitats i serveis Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ)

2005/  /  2006/  /  

2453Expedients de sol·licitud de subvencions per la redacció de mapes de les 
instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de Catalunya per al 
període 2005/2006

2005/  /  2006/  /  

2575Justificació de la despesa AODL període 23 /12/2005 - 22/12/2006 2005/12/23 2006/12/22

2225Generalitat de Catalunya. Sol·licitud de subvenció procés participatiu elaboració 
reglament de participació ciutadana

2006/  /  2006/  /  
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2225Fitxes demanda suport per activitats i serveis locals. Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat. Participació Ciutadana

2006/  /  2006/  /  

2345Expedients de sol·licitud de subvencions. Justificació de despeses de la Unitat 
Bàsica d'Atenció Social Primària (UBASP)

2006/01/27 2006/01/27

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) per dinamització 
laboral (Club de Feina)

2006/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxes demanda 
desenvolupament tècnologic local

2006/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer de demanda 
àmbit cultura

2006/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XMBQ). Fitxes demanda 
àmbit de Benestar Social

2006/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer de demanda 
àmbit Medi Ambient

2006/  /  2006/  /  

2358Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Fitxer de demanda 
àmbit Salut pública i Consum

2006/  /  2006/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Plans de transició 
escola treball. Educació

2006/  /  2006/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa  Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Guia d'acollida

2006/  /  2006/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Esports

2006/  /  2006/  /  

2359Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Activitats per a Joves

2006/  /  2006/  /  

2360Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Projectes de 
dinamització comercial

2006/  /  2006/  /  

2360Expedients de sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins el 
programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ). Organització 
d'esdeveniments d'atractiu turístic

2006/  /  2006/  /  

2450Proposta subvenció. Secretaria d'Immigració 2006. Regidoria de Benestar 
Social.

2006/07/24 2006/07/24
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2450Expedients de sol·licitud de subvencions Centre Obert Infants 2006/  /  2006/  /  

2495Sol·licitud ajut per a desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la 
informació i comunicació. FTIC 2006

2006/04/  2006/04/  

2572Expedients de sol·licitud de subvencions per al foment de la recollida de la 
FORM 2006. Agència de Residus de Catalunya

2006/06/30 2006/06/30

2572Ratificació sol·licitud subvenció per millora enllumenat públic exterior. 2006/05/15 2006/05/15

2572Sol·licitud de subvenció per a la realització d'actuacions en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica. Ordre TRI/348/2006

2006/11/29 2006/11/29

2575Documentació per a la sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació 
d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

2006/08/  2006/08/  

2575Sol·licitud de pròrroga de subvenció par a la contractació de l'AODL 2006/07/  2006/07/  

2575Documentació i sol·licitud de subvenció per a la contractació d'agents 
d'ocupació i desenvolupament local

2006/09/  2006/09/  

2576Documentació justificativa de l'acció Club de Feina executada l'any 2004. 
Subvenció Generalitat de Catalunya

2006/  /  2006/  /  

2576Documentació sol·licitud subvenció Acció: Club de la Feina. Pacte Territorial 
per a l'Ocupació. Generalitat de Catalunya

2006/07/  2006/07/  

2577Ampliació sol·licitud pagament primera fase (augment de pòlissa, baixa i alta 
professorat) Escola-Taller

2006/05/03 2006/05/03

2577Sol·licitud pagament primera fase de l'Escola-Taller ( Serveis Territorials del 
Vallès Oriental)

2006/03/28 2006/03/28

2577Pagament subvenció primera fase Escola Taller. Servei d'Ocupació de 
Catalunya

2006/08/  2006/08/  

2577Documentació degudament modificada (Certificat de despeses de l'Escola-
Taller)

2006/09/  2006/09/  

2577Justificació econòmica primera fase Escola-Taller ( del 30 de desembre 2005 al 
29 de juny 2006

2006/07/  2006/07/  

2577Ampliació sol·licitud pagament primera fase Escola-Taller (pòlissa assegurança 
alumnes/treballadors)

2006/04/  2006/04/  

2577Sol·licitud beca alumnes/treballadors Escola - Taller 2006/03/  2006/03/  

2577Ampliació sol·licitud beca nova alumna de l' Escola - Taller 2006/04/  2006/04/  

2580Proposta de sol·licitud de subvenció. Desenvolupament de programes i accions 
d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrandes per el 2007

2006/12/13 2006/12/13

2264Justificació subvenció Centre Obert 2007 2007/  /  2007/  /  

2264Justificació despesa subvenció Centre Obert i Espai Jove 2006 2007/01/14 2007/01/14

19/12/2016 Pàgina 164 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2264Proposta de sol·licitud de subvenció del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania. Centre Obert Inf@nts. Programa d'Acollida i Integració de Persones 
Estrangeres Immigrades

2007/02/  2007/02/  

2454Sol·licitud obsequis activitats esportives al carrer Àrea d'Esport de la Diputació 
de Barcelona

2007/06/26 2007/06/26

2454Sol·licitud de trofeus a la Diputació. 24 h. de Frontó Solanes 2007/09/  2007/09/  

2488Secretaria de Joventut. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de 
Catalunya. Subvencions per al desplegament de Plans Locals de Joventut

2007/04/  2007/04/  

2494Subvenció Escola Bressol 2007/  /  2007/  /  

2502Sol·licitud de subvenció per la redacció del pla director del servei municipal 
d'abastament. Agència Catalana de l'Aigua

2007/  /  2007/  /  

2570Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 
l'adquisició d'equipaments per a la creació d'infraestructures bàsiques de 
protecció civil per a l'elaboració, actualització i implantació de plans de 
protecció civil

2007/  /  2007/  /  

2572Sol·licitud de subvenció per a la prevenció municipal d'incendis forestals. ADF 
El Pinyó

2007/  /  2007/  /  

2573Convocatoria d'ajuts MAH/4168/2006,sobre recollida selectiva de la fracció 
orgànica i recollida de  residus porta a porta

2007/03/05 2007/03/05

2573Expedients de sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica. ECF/206/2007

2007/  /  2007/  /  

2573Convocatoria d'ajuts Generalitat de Catalunya d'actuacions d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior any 2007

2007/02/  2007/02/  

2580Acceptació de les subvencions atorgades per a la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat any 2007. Serveis Socials

2007/  /  2007/  /  

2264Subvenció Centre Obert 2007/  /  2008/  /  

2406Expedients de subvencions del PUOSC pel projecte d'obres dels vestidors del 
pavelló d'esports

2007/  /  2010/  /  

2406Expedients de subvencions del Consell Català de l'Esport pel projecte d'obres 
dels vestidors del pavelló d'esports

2007/  /  2010/  /  

2264Justificació Centre Obert Inf@nts 2008/12/  2008/12/  

2265Proposta de sol·licitud de subvenció del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania. Centre Obert Inf@nts i actuacions en matèria de famílies

2008/05/  2008/05/  

2265Proposta de sol·licitud de subvenció del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania. Programes d'acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental

2008/05/  2008/05/  

2409Expedient de subvenció de les obres del projecte de pavimentació de gespa 
artifical del camp de fútbol

2008/  /  2008/  /  
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2570Mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions. Convocatòria 
concurs públic per a la concessió de subvencions

2008/  /  2008/  /  

2576Resolució de revocació subvenció Escola -Taller treball forestal. Servei 
d'Ocupació de Catalunya

2008/10/  2008/10/  

432Subvenció per promoure accions de sostenibilitat local. Recorregut peatonal/i/o/ 
en bicicleta a les escoles entre la plaça dels Albers i el carrer Pare Coll

2008/  /  2009/  /  

432Subvenció per promoure accions de sostenibilitat local. Instal·lació 
d'aparcaments per bicicletes

2008/  /  2009/  /  

432Revocació subvenció MAH/1114/2005. Millores per a la gestió de la fracció 
orgànica, any 2005 (Agència de Residus de Catalunya)

2009/  /  2009/  /  

432Sol·licitud subvenció per a projectes de prevenció de residus, per a l'any 2009 
(MAH/3354/2008 Agència de Residus de Catalunya )

2009/  /  2009/  /  

453Sol·licitud de subvenció per a programacions culturals dins l'àmbit de la música, 
arts escèniques i/o visuals. (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya)

2009/  /  2009/  /  

453Sol·licitud de subvenció per a la programació estable d'accions de promoció de 
la lectura a les biblioteques de Catalunya

2009/07/  2009/07/  

1648 Hi ha una carpeta de la memòria valorada per la pavimentació del 
Camí de Lloveres -2n. Tram- comprès entre les Aldees Infantils 
SOS i la Urbanització Racó del Bosc. Hi ha una carpeta de la 
memòria valorada per a la conservació del Camí del Pi Solitari ( 
comprès entre el punt km.22,300 de la Ctra. C-59, de Mollet a Moià 
i el Pla de Pregona)

Medi Natural. Subvenció per a la pavimentació de l'obra de millora del 2n. tram 
del Camí de Lloveres

2009/  /  2009/  /  

1648Sol·licitud de subvencions per a l'adquisició de sonòmetres per realitzar 
mesuraments. Depertament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de 
Catalunya)

2009/  /  2009/  /  

1994Temporal de vent. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya

2009/  /  2009/  /  

2265Proposta de sol·licitud de subvenció del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania. Centre Obert Inf@nts i actuació en matèria de famílies

2009/03/  2009/03/  

2266Ratificació de la resolució d'alcaldia de sol·licitud de subvenció al Departament 
d'Acció Social i Ciutadania, pel programes Centre Obert i Atenció Infants 0-3

2009/03/31 2009/03/31

2266Subvenció acció social i ciutadania. Desenvolupament de programes i accions 
d'acollida i d'integració a persones estrangeres. Acolliment a la convocatòria 
pel Consell Comarcal

2009/03/17 2009/03/17

2266Consell Comarcal del Vallès Oriental. Certificat despeses professionals i 
desplaçaments dels serveis socials bàsics i tècnic de politíques migratòries de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per l'any 2009

2009/  /  2009/  /  

2266Generalitat de Catalunya. Departament Acció Social i Ciutadania. DGAIA. 
Subvenció Centre Obert 2009

2009/11/16 2009/11/16
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2748ICAEN. Sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a 
l'enllumenat exterior existent.

2009/  /  2009/  /  

1641Subvenció programació realitzada de música en viu de caràcter professional. 
Institut Català de les Industries Culturals ( Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació). Any 2010

2010/  /  2010/  /  

1642Sol·licitud de subvenció per a obres i/o inversions a entitats privades o sense 
ànim de lucre i/o ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a 
fomentar i divulgar el cívisme

2010/03/09 2010/03/09

1642Factures Hora del Conte. (Subvenció del FEOS) 2010/  /  2010/  /  

1642Proposta d'acord per a la sol·licitud de subvenció per a les programacions 
culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l'àmbit de la 
música, les arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a 
municipis de Catalunya de menys de 8000 habitants

2010/03/09 2010/03/09

2266Aprovació de la distribució de les aportacions per al finançament dels serveis 
socials any 2010 amb els Ajuntament de menys de 20.000 habitants

2010/12/01 2010/12/01

2266Proposta d'acceptació de suport econòmic destinat al finançament dels serveis 
socials bàsics en el marc de la convocatòria pública per a l'exercici de 2010

2010/02/23 2010/02/23

2266Justificació: DGAIA. Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència. 
Any 2010

2010/  /  2010/  /  

2266Ratificació de la resolució d'alcaldia de 5 de maig de 2010, de sol·licitud de 
subvenció destinades a programes d'atenció a la Infància i Adolescència, per a 
l'any 2010

2010/05/11 2010/05/11

2267Proposta d'acceptació de suport econòmic destinat al finançament dels Serveis 
Social d'Atenció Domiciliària en el marc de la convocatoria pública per a 
l'exercici de 2010

2010/02/23 2010/02/23

2267Sol·licitud de subvenció per a activitats d'integració de persones immigrades i 
catalanes retornades Consell Comarcaldel Vallès Oriental

2010/02/02 2010/02/02
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Codi 101.02.02.05.02

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

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions a les entitats

2355Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats Associació de 
Defensa Forestal (ADF) El Pinyó fer finançar actuacions del Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals

1993/  /  1993/  /  

2280 Comissió de Govern 8-11-1999Col·laboració en les classes d'adults. Comissió de Govern 8-11-1999 1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de Govern 17-05-1999Atorgament d'ajut per transport escolar. Veïns del Racó del Bosc . Comissió 
Govern 17-05-1999

1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de Govern 3-04-2000Col·laboració amb l'Associació Amics de la Bressola. Comissió de Govern 3-04-
2000

2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern 4 d'agost de 2000Ajut per transport escolar veïns Racó del Bosc. Comissió de Govern 4-8-2000 2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern 20-03-2000Ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola Immaculat Cor de 
Maria. Comissió de Govern 20-03-2000

2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió  de Govern 26-6-2000Subvenció a l'ampa de l'IES Manuel Carrasco i Formiguera per la festa de fi de 
curs . Comissió Govern 26-06-2000

2000/  /  2000/  /  

2280 Comissió de Govern 5-02-2001Ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola Immaculat Cor de 
Maria. Comissió de Govern 5-02-2001

2001/  /  2001/  /  

2280Ajut econòmic per la contractació d'un professional mès a l'Equip 
d'Assessorament Psicopedagògic al CEIP Jaume Balmes i el col·legi de les 
germanes domíniques.

2003/  /  2003/  /  

2281Aprovació de l'ajut pel servei d'assistència psicopedgògica a l'escola Immaculat 
Cor de Maria. Comissió de Govern 17-02-03

2003/  /  2003/  /  

2298Aprovació de ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola Immaculat 
Cor de Maria.

2003/  /  2003/  /  

2354Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats. Programa de 
recolsement als plans municipals de prevenció d'incendis forestals. ADF

2003/  /  2003/  /  

2282Aprovació de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica l'escola Immaculat 
Cor de Maria. Junta de Govern Local 13-12-2004

2004/  /  2004/  /  

2298Ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola Immaculat Cor de 
Maria. Comissió de Govern 8-03-2004

2004/  /  2004/  /  

2352Aprovació de la darrera aportació de les obres del primer establiment del centre 
d'acollida d'animals de companyia

2004/  /  2004/  /  

2355Expedients de sol·licitud de subvencions a les associacions de Defensa 
Forestal (ADF) per a la prevenció dels incendis forestals

2004/  /  2004/  /  

2453Pagament segon termini de la subvenció a l'Escuderia Vall del Tenes-Sant 
Feliu de Codines. Junta de Govern Local 31-5-2004

2004/05/31 2004/05/31
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2349Expedients de sol·licitud de subvencions per part de les entitats. Autorització 
del pagament de les subvencions als grups de Jubilats i Mans Unides.

2005/  /  2005/  /  

2453Pagament segon termini de la subvenció a les entitats esportives. Junta de 
Govern Local 24-11-2005

2005/  /  2005/11/24

2572Subvencions a l'Agrupació de Defensa Forestal el Pinyo 2005/  /  2005/  /  

2491Proposta d'aprovació del programa de natació a les escoles del municipi. Curs 
2005-2006

2005/  /  2006/  /  

2450Proposta autorització pagament subvencions entitats socials (grup de jubilats, 
voluntaris per cursos, Creu Roja i Campanya Fam).

2006/12/13 2006/12/13

2454Proposta per l'atorgament d'una subvenció a la "Penya Deportiva Solanes". 
Junta de Govern 3-10-2006

2006/10/03 2006/10/03

2454Proposta per l'atorgament de subvencions esportives segons convenis. Segon 
termini. Junta de Govern Local 27 de novembre de 2006

2006/11/27 2006/11/27

2483Autorització pagament subvenció Medi Ambient a Voluntaris 2006/06/26 2006/06/26

2504Carta de la Creu Roja referent a l'adquisició de nova ambulància 2006/11/  2006/11/  

2452Proposta per lliurament de subvencions a les entitats esportives. 2n. Termini 2007/11/19 2007/11/19

2452Memòries i justificants presentats per les entitats esportives per justificar la 
subvenció

2007/  /  2007/  /  

2454Proposta lliurament subvencions a les entitats esportives d'acord amb els 
convenis subscrits.

2007/  /  2007/  /  

2484Proposta lliurament subvencions a les entitats culturals d'acord amb els 
convenis subscrits

2007/05/02 2007/05/02

2484Proposta per lliurament de subvencions a les entitats culturals. 2n. Termini 2007/11/19 2007/11/19

2485Subvenció Cultura Popular i Tradicional. Diputació de Barcelona 2008/  /  2008/  /  

429Proposta pel lliurament de 1er. termini subvencions  entitats culturals i 
esportives

2009/  /  2009/  /  

429Justificació subvencions entitats culturals 2009/  /  2009/  /  

453Proposta de modificació de subvencions a entitats culturals 2009 2009/  /  2009/  /  

453Proposta segon termini subvenció entitats culturals i esportives 2009/11/  2009/11/  

785Proposta d'acord de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria per al curs 2009/2010

2009/12/15 2009/12/15

1991Justificants entitats esportives 2009/  /  2009/  /  

1992Subvencions esportives 1er. pagament subvenció 2009 2009/05/11 2009/05/11

1992Subvencions esportives 2on. pagament subvenció 2009 2009/11/24 2009/11/24

2266Sol·licitud d'ajut econòmic per l'entitat Ayúdale a Caminar 2009/04/23 2009/04/23

2266Proposta d'aprovació per a la donació a la Marató de TV3 any 2009 2009/11/24 2009/11/24
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1641Acord pagament segona part subvenció de cultura. Any 2010 2010/  /  2010/  /  

1641Justificació subvencions entitats culturals. Any 2010 2010/  /  2010/  /  

1642Pagament 1r. Termini subvenció entitats culturals 2010/  /  2010/  /  

1642Proposta pagament 2n. Termini Associació veïns Racó del Bosc 2010/06/29 2010/06/29

1642Proposta pagament 2n. Termini subvenció de cultura. Colla de Geganters 2010/08/31 2010/08/31

1992Segon termini de pagament de les subvencions de les entitats esportives 2010/11/  2010/11/  

1992Justificants entitats esportives 2010/  /  2010/  /  

1992Primer i últim termini de pagament de la subvenció del Moto Club Manresa 2010/06/  2010/06/  

1992Primer termini de pagament de les subvencions de les entitats esportives 2010/05/  2010/05/  

2267Proposta de modificació de les bases reguladores d'ajuts als alumnes de 
l'Escola Bressol

2010/07/17 2010/07/17

Codi 101.02.02.06.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Informes i estadístiques 
financeres

2222 Pla EstratègicInforme per a la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic. Documentació 
relacionada amb el Pla Estratègic

1995/  /  1995/  /  

2222 Pla EstratègicEstudi de detecció d'oportunitats i activitats per al desenvolupament local 1995/  /  1995/  /  

2222 Pla EstratègicInforme de diagnòstic i optimització de la gestió econòmica municipal 1995/  /  1996/  /  

2217Pla de desenvolupament estratègic (1a fase) 1998/  /  1998/  /  

2217Esborrany de l'estudi de desenvolupament estratègic del municipi de Sant Feliu 
de Codines

1998/  /  1998/  /  

2217Pla de desenvolupament estratègic (2a fase) 1999/  /  1999/  /  

2217Pla de desenvolupament estratègic (2a fase). Dades estadístiques 1999/  /  1999/  /  

2190  Informe IRIA 2000/  /  2000/  /  

2190  Enquesta ACM sobre fiscalitat d'ajuntaments de Catamunya 2002/  /  2002/  /  

2486Informes financers i econòmics. Tarifes del servei de subministrament d'aigua. 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.01.00

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

HISENDA TRESORERIA Caixa

793  Compte de cabals 1961/  /  1978/  /  

794  Compte de cabals 1979/  /  1985/  /  

19/12/2016 Pàgina 170 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.02.03.01.01

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'actes d'arqueig

290  Llibre d'actes d'arqueig 1881/  /  1899/  /  

291  Llibre d'actes d'arqueig 1900/  /  1939/  /  

292Llibre d'actes d'arqueig 1939/  /  1990/  /  

1714  Actes d'arqueig 1992/  /  1992/  /  

1726  Esborranys d'arqueigs. Operacions de tancament 1992/  /  1992/  /  

1715  Esborranys d'arqueigs. Operacions de tancament 1993/  /  1994/  /  

1716  Esborranys d'arqueigs. Operacions de tancament 1995/  /  1995/  /  

Codi 101.02.03.01.02

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de caixa

1769Llibre de caixa 1887/  /  1930/  /  

312Llibre de caixa 1900/  /  1921/  /  

317Llibre de caixa 1921/  /  1936/  /  

318Llibre de caixa 1937/  /  1950/  /  

319  Llibre de caixa 1950/  /  1959/  /  

2833 Conté els anys 1955, 1970, 1972, 1982, 1983, 1984 i 1985Llibre de caixa 1955/  /  1985/  /  

320  Llibre de caixa 1960/  /  1967/  /  

1030  Llibre de caixa relatiu a la comissió de festes 1964/  /  1972/  /  

321Llibre de caixa 1968/  /  1977/  /  

1771Llibre de caixa 1969/  /  1981/  /  

322  Llibre de caixa 1978/  /  1980/  /  

2864Llibre dirari de caixa 1985/  /  1985/  /  

2849Llibre dirari de caixa 1988/  /  1989/  /  

2498  Llibres de caixa 1990/  /  1991/  /  

2499  Registre general de tresoreria d'ingressos i despeses 1994/  /  1994/  /  

2396  Registre general de tresoreria d'ingressos i despeses 1996/  /  1996/  /  
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Codi 101.02.03.01.03

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres auxiliar de caixa

2843Llibrres de caixa 1985/  /  1987/  /  

Codi 101.02.03.01.05

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'arqueig diari

289Llibre d'arqueig diari 1953/  /  1965/  /  

1097  Arqueig diari 1964/  /  1968/  /  

1098Arqueig diari 1969/  /  1973/  /  

1077  Arqueig diari 1974/  /  1978/  /  

787  Llibre d'arqueig diari 1979/  /  1985/  /  

2655  Llibres d'arqueig diari i mensual 1986/  /  1988/  /  

2842Arqueigs mensuals 1988/  /  1988/  /  

2654  Llibres d'arqueig diari i mensual 1989/  /  1991/  /  

2706  Llibre d0arquieg 1992/  /  1992/  /  

Codi 101.02.03.01.06

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres auxiliar de comptes corrents 
bancaris

696  Llibre auxiliar de comptes corrents bancaris 1979/  /  1979/  /  

872  Llibre auxiliar de comptes corrents bancaris 1980/  /  1980/  /  
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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

1076  Extractes de comptes corrents 1969/  /  1978/  /  

1677  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1977/  /  1987/  /  

1078  Extractes de comptes corrents 1979/  /  1981/  /  

1678  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1983/  /  1984/  /  

2548  Llibre de comptes corrents bancaris 1984/  /  1989/  /  

1679  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1985/  /  1986/  /  

1680  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1988/  /  1989/  /  

1681  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1990/  /  1991/  /  

2707  Llibre de bancs i caixes 1990/  /  1995/  /  

1682  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1992/  /  1992/  /  

1683  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1993/  /  1993/  /  

1684  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1994/  /  1994/  /  

1685  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1995/  /  1995/  /  

460  Extractes de comptes bancaris 1996/  /  1996/  /  

2240  Llibre de bancs i caixes 1996/  /  1996/  /  

2146  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1997/  /  1997/  /  

1556  Extractes de bancs i caixes 1998/  /  1998/  /  

2549  Llibre de comptes corrents bancaris 1998/  /  1998/  /  

2147  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 1999/  /  1999/  /  

2148  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 2000/  /  2000/  /  

2149  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 2001/  /  2001/  /  

2817  Llibre de comptes corrents 2001/  /  2004/  /  

2150  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 2002/  /  2002/  /  

2151  Extractes de comptes corrents de bancs i caixes 2003/  /  2003/  /  

2000Extracte bancaris 2004 2004/  /  2004/  /  

2595Comprovants i extractes bancaris: Caixa Pensions, Caixa Penedès, Banco 
Crèdito Local, Caixa Sabadell i Banc Sabadell

2006/  /  2006/  /  

2595Comprovants i extractes bancaris: Caixa Catalunya (Compte corrent, pòlissa i 
compte venda institut

2006/  /  2006/  /  
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2744Comprovants i extractes bancaris 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.01.08

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Liquidació d'impostos

1144  Liquidacions d'impostos estatals 1940/  /  1949/  /  

1025  Talonari de rebuts de patents 1940/  /  1957/  /  

1025  Matrius de talonaris de liquidació de l'impost de consum de luxe 1944/  /  1953/  /  

1144  Liquidacions de taxes parafiscals 1961/  /  1987/  /  

1152  Liquidació de taxes parafiscals 1977/  /  1983/  /  

788  Liquidació de l'IRPF 1979/  /  1988/  /  

1262Liquidació de l'IRPF 1980/  /  1980/  /  

2191  Liquidacions ITS i CHS 1983/  /  1991/  /  

962  Liquidacions d'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1989/  /  1995/  /  

1612  Liquidacions amb la Junta de sanejament 1991/  /  1991/  /  

2192  Liquidacions ITS i CHS 1992/  /  1995/  /  

2193  Liquidacions ITS i CHS 1996/  /  1999/  /  

2194  Liquidacions ITS i CHS 2000/  /  2002/  /  

2755Certificats IRPF (Model 145) 2011/  /  2011/  /  
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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

1024  Talonaris de justificants de pagament 1945/  /  1951/  /  

1023Talonaris de pagament pel dret a la matança de porcs domiciliària 1948/  /  1958/  /  

1008  Justificants de pagament del fons municipal 1949/  /  1950/  /  

1023  Talonaris de pagament de taxes diverses 1953/  /  1969/  /  

1001  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1956/  /  1957/  /  

1002  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1957/  /  1958/  /  

1165  Justificants de caixa 1957/  /  1965/  /  

1026  Talonaris de pagament de taxes diverses 1957/  /  1967/  /  

982  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1958/  /  1958/  /  

1024  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1958/  /  1958/  /  

983  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1960/  /  1960/  /  

1020  Talonaris de pagament del permís per a construccions, obres o instal·lacions 1960/  /  1961/  /  

1031  Talonaris de pagament de taxes diverses 1960/  /  1961/  /  

1019  Talonaris de pagament de consum, inspecció, transports i condicionaments de 
carn

1960/  /  1963/  /  

1017  Talonaris de justificants de pagament 1960/  /  1964/  /  

984  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1961/  /  1961/  /  

1012  Relació de rebuts pendents pel consum d'aigua i conservació de comptadors 1961/  /  1962/  /  

1104  Rebuts pendents de pagament relatius al clavegueram, inspecció sanitària, 
usos i consums

1961/  /  1962/  /  

1104  Rebuts pendents de pagament relatius a la inspecció de motors i maquinària, i 
a la vigilància d'establiments

1961/  /  1963/  /  

1023Talonaris de pagament de contribucions especials 1961/  /  1967/  /  

1104  Rebuts pendents de pagament relatius a l'obertura d'establiments 1961/  /  1969/  /  

985  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1962/  /  1962/  /  

1022Talonaris de pagament de taxes diverses 1962/  /  1967/  /  

1021  Talonaris de pagament del permís per a construccions, obres o instal·lacions 1962/  /  1968/  /  

986  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1963/  /  1963/  /  

1013  Relació de rebuts pendents pel consum d'aigua i conservació de comptadors 1963/  /  1968/  /  

987  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1964/  /  1964/  /  
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1014  Talonaris de taxes diverses 1964/  /  1964/  /  

1015  Matrius de talonaris del pagament de taxes diverses 1964/  /  1968/  /  

988  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1965/  /  1965/  /  

1016  Talonaris de taxes diverses 1965/  /  1965/  /  

1018  Talonaris de justificants de pagament 1965/  /  1968/  /  

993  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1966/  /  1966/  /  

994  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1966/  /  1966/  /  

1104  Rebuts de llicències d'obres pendents de pagament 1966/  /  1977/  /  

995  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1967/  /  1967/  /  

996  Matrius de talonaris de rebuts de la taxa d'aigua 1967/  /  1967/  /  

1104  Rebuts pendents de pagament relatius a l'impost de circulació 1970/  /  1977/  /  

1104  Rebuts per ocupació de via pública 1974/  /  1977/  /  

1072  Rebuts de les despeses i drets de la implantació del nou règim de la contribució 
territorial urbana

1975/  /  1978/  /  

1086  Relació de rebuts pendents de cobrament 1977/  /  1977/  /  

1085Relació de rebuts pendents de cobrament 1977/  /  1982/  /  

1086Rebuts de pagament de llicències d'obres 1978/  /  1990/  /  

1034 Còpies Rebuts de pagament de llicències d'obres 1983/  /  1989/  /  

1084  Matrius de talonaris de rebuts de conceptes diversos 1983/  /  1991/  /  

1086  Relació de rebuts pendents de cobrament 1986/  /  1987/  /  

1086  Relació de rebuts pendents de cobrament OALGT 1991/  /  1991/  /  

1633  Domiciliacions de rbuts d'aigua 1993/  /  1998/  /  
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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

1157  Família nombrosa 1954/  /  1954/  /  

1074  Retribucions i previsió social 1959/  /  1962/  /  

1160  Gratificacions 1964/  /  1964/  /  

1081  Nòmines 1977/  /  1984/  /  

1081  Relació de nòmines 1984/  /  1989/  /  

952  Nòmines 1985/  /  1991/  /  

1609  Honoraris dels tècnics per la rehabilitació de la fàbrica Umbert Rosas 1988/  /  1991/  /  

2436Relacions nòmina 1988/  /  2008/  /  

961Càlcul dels salaris del personal 1991/  /  2001/  /  

1269  Nòmines 1992/  /  1992/  /  

953  Nòmines 1993/  /  1995/  /  

954 Abellán a Ferrando Nòmines 1996/  /  1998/  /  

955 Gallardo a Mas Nòmines 1996/  /  1998/  /  

956 Martí a Vílchez Nòmines 1996/  /  1998/  /  

957Nòmines (A-Z) 1999/  /  1999/  /  

958Nòmines (A-Z) 2000/  /  2000/  /  

2437Disquets de relacions nòmina 2000/  /  2011/  /  

959Nòmines (A-Z) 2001/  /  2001/  /  

960Nòmines (A-Z) 2002/  /  2002/  /  

2223Fulls de nòmines 2003/  /  2003/  /  

2223Fulls de nòmines. A - H 2004/  /  2004/  /  

2224Fulls de nòmines. J - Z 2004/  /  2004/  /  

2224Fulls de nòmines 2005/  /  2005/  /  

2749Fulls de nòmina 2006/  /  2006/  /  

2754Variacions de  nòmina 2006/  /  2010/  /  

2482Ajut per llibres 2007/  /  2007/  /  

2750Fulls de nòmina 2007/  /  2007/  /  

2751Fulls de nòmina 2008/  /  2008/  /  

2752Fulls de nòmina 2009/  /  2009/  /  
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2437Relacions nòmina 2009/  /  2011/  /  

2753Fulls de nòmina 2010/  /  2010/  /  

2435Fulls de nòmina 2011/  /  2011/  /  

2755Variacions de  nòmina 2011/  /  2011/  /  

Codi 101.02.03.02.02

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social MUNPAL

566  Documentació relativa a les liquidacions de la MUNPAL 1952/  /  1968/  /  

566  Liquidacions a la MUNPAL 1962/  /  1967/  /  

567  Liquidacions a la MUNPAL 1962/  /  1970/  /  

567  Liquidacions a la MUNPAL 1970/  /  1975/  /  

875  Liquidacions a la MUNPAL 1971/  /  1993/  /  

568  Liquidacions a la MUNPAL 1976/  /  1984/  /  

568  Afiliacions i jubilacions a la MUNPAL 1977/  /  1989/  /  

1551  MUNPAL 1987/  /  1991/  /  

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

1551  Seguretat social 1987/  /  1991/  /  

2755TC2 2004/  /  2007/  /  
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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

1157  Assegurança de treball a l'escorxador 1956/  /  1956/  /  

1160  Ajuda familiar 1958/  /  1961/  /  

1105  Comunicats d'accidents de laborals. Certificats d'altes i baixes. Mútua patronal 
d'accidents laborals

1965/  /  1969/  /  

1106  Comunicats d'accidents de laborals. Certificats d'altes i baixes. Mútua patronal 
d'accidents laborals

1970/  /  1971/  /  

2300Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries 2001/  /  2001/  /  

2300Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries 2002/  /  2002/  /  

2301Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries 2003/  /  2003/  /  

2301Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries 2004/  /  2004/  /  

2301Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries 2005/  /  2005/  /  

2482Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries. Sol·licitud de pròtesis 2006/  /  2006/  /  

2482Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries. Sol·licitud de pròtesis 2007/  /  2007/  /  

2482Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries. Ajuts per pròtesis 2008 2008/  /  2008/  /  

2482 Expedients de sol·licitud de prestacions sociosanitàries.  Ajuts. Conveni 2008 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.03.04.00

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació

1661  Servei de recaptació 1985/  /  1986/  /  

1714  Recaptació municipal pendent de pagament 1993/  /  1994/  /  

1725  Recaptació municipal pendent de pagament 1995/  /  1995/  /  

1725  Comptes de gestió recaptatòria de l'OALGT 1995/  /  1995/  /  

1729  Reclamacions a l'OALGT 1995/  /  1995/  /  

2483Delegació Diputació de Barcelona de les facultats referides a la sol·licitud de 
compensació per pèrdua d'ingressos de l'IAE

2003/11/26 2003/11/26

2483Compensació IAE. Termini de remisió d'informació -29/02/04/-  per al càlcul de 
la liquidació definitiva

2003/11/  2003/11/  

2483Proposta de presentació de requeriment previ contra la liquidació per la pèrdua 
real d'ingressos de l'IAE

2004/09/29 2004/09/29

2483Sol·licitud de compensació adicional per pèrdua d'ingressos derivats de la 
reforma de l'IAE

2004/02/25 2004/02/25

2482Expedients de cessió d'ús de béns per concessió o arrendament. Proposta de  
delegació en l'ORGT de la gestió de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments d'interès general

2007/03/29 2007/03/29
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Codi 101.02.03.04.01

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Expedients d'apremi i executòries

1130  Executòries recaptatòries 1880/  /  1908/  /  

1633  Relació de rebuts d'arbitris d'ocupació de la via pública 1980/  /  1996/  /  

1140  Relació nominal dels deutors 1982/  /  1990/  /  

795  Relació de rebuts d'impostos i taxes expedits o emesos 1988/  /  1988/  /  

1650  Recursos presentats d'arbitris 1990/  /  1991/  /  

1670  Llistats de rebuts 1990/  /  1991/  /  

1654  Relació d'impagants relatius a la taxa del servei d'aigua i altres impostos 1997/  /  1997/  /  

2364Executòries de recaptació 1997/  /  1999/  /  

1655  Relació d'impagants relatius a la taxa del servei d'aigua (primer i 1998/  /  1998/  /  

2156  Pendents de cobrament 1998/  /  1998/  /  

1651  Relació d'impagants relatius a la taxa del servei d'aigua i a les contribucions 
especials de pavimentació de carrers

1999/  /  2000/  /  

1652  Relació d'impagants relatius a la taxa del servei d'aigua 2000/  /  2000/  /  

2364Via executiva 2000/  /  2000/  /  

1587  Notificacions d'impagats relatius al servei d'abastament d'aigua 2001/  /  2001/  /  

1655  Notificacions d'impostos relatius a la taxa de llicències d'obres i al ICO 2001/  /  2001/  /  

2364Via executiva 2001/  /  2001/  /  

2814  Llistats de pendent de cobrament 2001/  /  2002/  /  

1653  Relació d'impagants relatius a la taxa del servei d'aigua 2002/  /  2002/  /  

2364Via executiva 2002/  /  2002/  /  

2364Via executiva 2003/  /  2003/  /  

2364Via executiva 2004/  /  2004/  /  

1088  Notificacions d'impagats 2004/  /  2005/  /  

1089  Notificacions d'impagats 2004/  /  2005/  /  

2364Via executiva 2005/  /  2005/  /  
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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

1066  Documentació relativa al servei nacional de reforma econòmica i social de la 
terra. Recuperació agrícola

1939/  /  1941/  /  

976Liquidacions de recaptació 1943/  /  1951/  /  

1080  Comprovants de liquidació diària 1944/  /  1945/  /  

1014  Comprovants de liquidació diària 1944/  /  1946/  /  

1056  Relació dels rebuts corresponents a diversos arbitris i taxes 1945/  /  1956/  /  

977  Liquidacions de recaptació 1952/  /  1954/  /  

978  Liquidacions de recaptació 1955/  /  1959/  /  

1056  Liquidacions d'arbitris diversos 1960/  /  1960/  /  

1068  Liquidacions d'arbitris diversos 1960/  /  1965/  /  

1140  Liquidació de la recaptació de contribucions 1960/  /  1970/  /  

2447  Liquidació del pagament de rebuts per consum d'aigua, inspecció i conservació 
de comptadors

1961/  /  1963/  /  

2448  Liquidació del pagament de rebuts per consum d'aigua, inspecció i conservació 
de comptadors

1964/  /  1966/  /  

2496  Liquidació del pagament de rebuts per consum d'aigua, inspecció i conservació 
de comptadors

1967/  /  1969/  /  

1262Liquidació de la recaptació de contribucions 1971/  /  1976/  /  

1259Liquidació de festes majors 1972/  /  1977/  /  

997  Liquidacions de recaptació 1976/  /  1976/  /  

998  Liquidacions de recaptació 1977/  /  1978/  /  

999  Liquidacions de recaptació 1979/  /  1980/  /  

1000  Liquidacions de recaptació 1981/  /  1982/  /  

905  Liquidacions de recaptació 1983/  /  1984/  /  

1722  Liquidacions d'impostos de la tarifa de sanejament i el cànon hidràulic 1983/  /  1996/  /  

1099  Notificacions de requeriment de pagament 1984/  /  1984/  /  

1725  Relació certificada de deutors relativa a l'entrada de vehicles 1984/  /  1984/  /  

906  Liquidacions de recaptació 1985/  /  1986/  /  

1609  Liquidacions d'IVA 1985/  /  1989/  /  

940  Llista nominal de deutors 1986/  /  1987/  /  
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1609  Liquidacions Increment Tarifa de Sanejament 1986/  /  1987/  /  

1726  Plecs de càrrec 1986/  /  1990/  /  

907  Liquidacions de recaptació 1987/  /  1987/  /  

989  Llista nominal de deutors 1987/  /  1987/  /  

1087  Notificacions per endarreriment en diversos arbitris impagats 1987/  /  1987/  /  

1088  Notificacions per endarreriment en diversos arbitris impagats 1987/  /  1987/  /  

1088  Notificacions de rebuts de l'impost de circulació pendents de pagament 1987/  /  1987/  /  

1087  Liquidacions del servei provincial de recaptació 1987/  /  1988/  /  

1087  Liquidacions de recaptació municipal 1987/  /  1988/  /  

1096  Relació nominal de deutors 1987/  /  1989/  /  

990  Llista nominal de deutors 1988/  /  1988/  /  

908Liquidacions de recaptació 1988/  /  1989/  /  

873  Relació de deutors 1989/  /  1989/  /  

873  Devolució d'ingressos indeguts a l'OALGT 1989/  /  1989/  /  

991  Llista nominal de deutors 1989/  /  1989/  /  

992  Llista nominal de deutors 1989/  /  1989/  /  

909Liquidacions de recaptació 1989/  /  1990/  /  

1041  Llista nominal de deutors 1989/  /  1990/  /  

1723  Liquidacions de la OALGT recaptació municipal 1989/  /  1993/  /  

1042  Llista nominal de deutors 1990/  /  1990/  /  

1043  Llista nominal de deutors 1990/  /  1991/  /  

1727  Liquidacions d'impostos de la tarifa de sanejament i el cànon hidràulic 1990/  /  1995/  /  

1044  Llista nominal de deutors 1991/  /  1991/  /  

1609  Documentació relativa al IAE 1991/  /  1991/  /  

910  Liquidacions de recaptació 1991/  /  1992/  /  

941  Reclamacions sobre les liquidacions sobre impostos diversos 1991/  /  1992/  /  

1724  Comptes de gestió recaptatòria de l'OALGT, recaptació municipal pendent de 
pagament

1991/  /  1992/  /  

1093  Llista nominal de deutors 1992/  /  1994/  /  

911  Liquidacions de recaptació 1993/  /  1994/  /  

942  Reclamacions sobre les liquidacions sobre impostos diversos 1993/  /  1994/  /  

1694  Liquidacions de la recaptació municipal i OALGT 1994/  /  1994/  /  
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944  Reclamacions sobre les liquidacions sobre la taxa d'aigua 1994/  /  1997/  /  

943  Reclamacions sobre les liquidacions sobre impostos diversos 1994/  /  1999/  /  

912  Liquidacions de recaptació 1995/  /  1995/  /  

1094  Llista nominal de deutors 1995/  /  1995/  /  

1724  Liquidacions de la OALGT i la recaptació municipal 1995/  /  1995/  /  

1095  Llista nominal de deutors 1995/  /  1996/  /  

460  Liquidacions de la recaptació municipal i OALGT 1996/  /  1996/  /  

913  Liquidacions de recaptació 1996/  /  1996/  /  

914  Liquidacions de recaptació 1997/  /  1998/  /  

1555  Liquidacions i contrets 1998/  /  1998/  /  

945  Reclamacions sobre les liquidacions sobre la taxa d'aigua 1998/  /  1999/  /  

915  Liquidacions de recaptació 1999/  /  2000/  /  

2152  Liquidacions i contrets 1999/  /  2000/  /  

1640  Notificacions d'impagats relatives al servei d'abastament d'aigua 2001/  /  2001/  /  

1646  Recaptació de la piscina Saulons 2001/  /  2001/  /  

2300Expedients de bonificacions. Bonificació de l'impost per a construccions 
instal·lacions i obres quan es tracti d'obres que afectin edificis on se situïn les 
seus socials d'entitats esportives i/o culturals. Acta del Ple 22-02-2001

2001/  /  2001/  /  

2153  Liquidacions i contrets 2001/  /  2002/  /  

2362Liquidacions recaptació 2001/  /  2002/  /  

2154  Liquidacions i contrets 2002/  /  2003/  /  

2363Liquidacions de recaptació 2003/  /  2004/  /  

2364Liquidacions de recaptació 2005/  /  2005/  /  

2792Liquidacions. Recaptació municipal actual exercici. Contret d'ingressos i baixes  
2008

2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.03.04.03

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Fallits i baixes

1158  Relació de rebuts pendents de cobrament 1958/  /  1978/  /  

1154  Valors en descobert 1970/  /  1978/  /  

1670  Baixes arbitris 1974/  /  1985/  /  

872  Expedients de baixes justificades 1988/  /  1988/  /  

818  Expedients de baixes relatius a l'OALGT 1989/  /  1990/  /  

1695  Baixes justificades 1989/  /  1990/  /  

1696  Baixes justificades 1991/  /  1991/  /  

1697  Baixes justificades 1991/  /  1991/  /  

1709  Expedients fallits 1991/  /  1991/  /  

868  Expedients fallits i baixes justificades de l'OALGT 1992/  /  1992/  /  

1698  Baixes justificades 1992/  /  1992/  /  

1699  Baixes justificades, fallits i relacions certificades de deutors 1993/  /  1993/  /  

1165  Relació de pendents de cobrament 1994/  /  1994/  /  

1700  Baixes OALGT aprovades per la Comissió de Govern 1994/  /  1994/  /  

1701  Baixes justificades i fallits aprovades per la Comissió de Govern 1994/  /  1994/  /  

1702  Baixes justificades, fallits i relacions certificades de deutors 1994/  /  1994/  /  

1703 Gener-febrer Baixes i fallits 1994/  /  1994/  /  

1704  Baixes presentades a la OALGT aprovades per la Comissió de Govern 1994/  /  1994/  /  

1705  Baixes presentades a la OALGT aprovades per la Comissió de Govern 1994/  /  1994/  /  

1710  Expedients fallits aprovats per la Comissió de Govern 1994/  /  1994/  /  

1706  Baixes presentades a la OALGT i relacions certificades de deutors 1994/  /  1995/  /  

1707 Març-octubre Baixes presentades a la OALGT 1995/  /  1995/  /  

1708 Novembre-desembre Baixes presentades a la OALGT 1995/  /  1995/  /  

1716  Relació de baixes per fallits presentades per l'OALGT 1995/  /  1995/  /  

1729  Expedients fallits 1995/  /  1995/  /  

1729  Certificacions de descobert 1995/  /  1995/  /  

816  Expedients fallits de l'OALGT 1996/  /  1996/  /  

817  Expedients de baixes relatius a l'OALGT 1996/  /  1996/  /  

1119  Rebuts impagats 1997/  /  1997/  /  
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2155  Baixes ORGT 1997/  /  1997/  /  

2159  Expedients de fallits 1997/  /  1997/  /  

2160  Expedients de fallits 1997/  /  1997/  /  

1552  Expedients de fallits 1998/  /  1998/  /  

1553  Expedients de fallits 1998/  /  1998/  /  

1554  Baixes ORGT 1998/  /  1998/  /  

2156  Baixes ORGT 1999/  /  1999/  /  

2161  Expedients de fallits 1999/  /  1999/  /  

2162  Expedients de fallits 1999/  /  1999/  /  

2076  Expedients de fallits 2000/  /  2000/  /  

2076  Baixes ORGT 2000/  /  2000/  /  

2157  Baixes ORGT 2001/  /  2001/  /  

2163  Expedients de fallits 2001/  /  2001/  /  

2164  Expedients de fallits 2002/  /  2002/  /  

2158  Baixes ORGT 2002/  /  2003/  /  

2165  Expedients de fallits 2003/  /  2003/  /  

2566Expedients de fallits 2005/  /  2005/  /  

2593Expedients de fallits 2006/  /  2006/  /  

2594Expedients de fallits 2006/  /  2006/  /  

2738Expedients de fallits 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.04.04

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Comunicació de recaptació

1612  Reclamacions 1991/  /  1991/  /  

2365Comunicats de recaptació 1994/  /  2004/  /  
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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

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1975/  /  1975/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1977/  /  1977/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1978/  /  1978/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1979/  /  1979/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1980/  /  1980/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1981/  /  1981/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1982/  /  1982/  /  

873  Llistes cobratòries esparses 1982/  /  1985/  /  

873  Llistes cobratòries de la numeració dels carrers 1983/  /  1983/  /  

578  Llistes cobratòries de impost de circulació de vehicles 1984/  /  1984/  /  

1086  Llistes cobratòries relatives a contribucions especials pel projecte de xarxa 
d'alimentació de proveïment d'aigua

1984/  /  1985/  /  

816  Valors pendents de cobrament de l'OALGT i de la recaptació municipal 1996/  /  1996/  /  

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

288Llibre de comptes corrents de recaptació en període voluntari i executiu 1953/  /  1976/  /  

1087  Recaptació en període voluntari 1987/  /  1987/  /  

Codi 101.02.03.04.07

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Registres de recaptació

287  Llibre registre de despeses per partides 1976/  /  1976/  /  

287  Llibre registre d'ingressos per partides 1976/  /  1976/  /  

1714  Comptes de gestió recaptatòria de l'OALGT 1993/  /  1994/  /  

Codi 101.02.03.04.08

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Embargament

1116Comunicació d'embargaments de bens immobles. 2002/  /  2002/  /  
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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

1145  Relació general de contribuents 1990/  /  1990/  /  

Codi 101.02.04.02.01

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Amillaraments

1177  Varietats o traspassos sobre la revista de l'any 1819 arreglats en lo any 1841 1841/  /  1841/  /  

708Refundició d'amillarament (Volum 1) 1846/  /  1846/  /  

1143  Refundició de l'amillarament 1851/  /  1852/  /  

1153  Llibre de refundició de l'amillarament 1862/  /  1862/  /  

504  Apèndixs de l'amillarament de la contribució urbana 1868/  /  1914/  /  

704  Apèndix amillarament 1895/  /  1919/  /  

1152  Modificacions a l'amillarament 1916/  /  1924/  /  

703  Apèndix amillarament 1934/  /  1945/  /  

1032  Amillarament general 1940/  /  1942/  /  

703  Refundició amillarament 1941/  /  1941/  /  

709Refundició d'amillarament (Volum 2 ) 1946/  /  1946/  /  

Codi 101.02.04.02.02

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Cadastre

1725Plànols cadastre 1945/  /  1945/  /  

1084Fitxes cadastrals 1950/  /  1970/  /  

2497  Revisió cadastral i variacions 1959/  /  1965/  /  

1262Documentació relativa a cadastre de rústica 1971/  /  1976/  /  

1262Secció del cadastre de rústica 1976/  /  1976/  /  

1551  Revisió del cadastre 1989/  /  1992/  /  

1145  Relació de característiques per municipis i polígons 1993/  /  1994/  /  

2333L'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària demana identificació cadastral 
d'una finca per aclarir la titularitat de la mateixa

1994/  /  1994/  /  

2301Sol·licitud de revisió cadastral. 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.04.02.03

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial/Contribució 
d'immobles, conreu i ramaderia

705  Padró de la contribució territorial 1849/  /  1872/  /  

706  Padró de la contribució territorial 1872/  /  1890/  /  

707  Padró de la contribució territorial 1890/  /  1894/  /  

2845Registre fiscal (agrícola) 1907/  /  1907/  /  

1355  Contribució de la ramaderia 1988/  /  1988/  /  

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)

1978  Declaracions jurades de propietat rústica 1879/  /  1879/  /  

1979  Declaracions jurades de propietat rústica 1879/  /  1879/  /  

2844Llibre-registre de les finques rústiques 1879/  /  1879/  /  

1631  Resum del registre fiscal 1893/  /  1893/  /  

710  Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1894/  /  1928/  /  

711  Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1929/  /  1954/  /  

720  Modificacions de la contribució territorial rústica 1932/  /  1973/  /  

720  Expedients de variacions i traspassos de les finques rústiques 1938/  /  1940/  /  

1158  Altes i baixes a la contribució territorial rústica i pecuària 1942/  /  1946/  /  

2837Contribució territorial rústica i pecuària 1944/  /  1944/  /  

1142  Variacions de parcel·les rústiques 1946/  /  1963/  /  

712  Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1955/  /  1982/  /  

1725  Documentació relativa a la inspecció de la contribució rústica i ramadera 1982/  /  1982/  /  

1355Impost de béns immobles (IBI rústica) 1984/  /  1994/  /  

2030  Padró de l'impost de béns immobles (IBI rústica) 1991/  /  1993/  /  

735Impost de béns immobles (IBI rústica) 1992/  /  1996/  /  

1356  Impost de béns immobles (IBI rústica) 1996/  /  1997/  /  

2330  Padró de l'impost de béns immobles (IBI rústica) 1997/  /  2000/  /  

2083  Padró cadastral IBI rústica 1998/  /  2000/  /  

2814  Cèdules de propietat rustega 2001/  /  2002/  /  

2847  Cèdules de propietat rustega 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.02.04.02.05

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Recompte general de ramaderia

707  Recompte general de ramaderia 1904/  /  1941/  /  
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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

718  Registre de finques urbanes 1879/  /  1879/  /  

2841Llibre de registre de les finques urbanes 1879/  /  1879/  /  

504  Contribució territorial urbana 1894/  /  1903/  /  

505  Contribució territorial urbana 1904/  /  1916/  /  

506  Contribució sobre edificis i solars 1905/  /  1905/  /  

507  Contribució sobre edificis i solars 1905/  /  1905/  /  

1141  Registre de propietaris del registre fiscal d'edificis i solars 1912/  /  1912/  /  

1142  Índex registre fiscal d'edificis i solars 1912/  /  1912/  /  

1142  Finques exemptes 1913/  /  1913/  /  

505  Contribució sobre edificis i solars 1917/  /  1930/  /  

719  Modificacions de la contribució territorial urbana 1922/  /  1949/  /  

719  Modificacions sobre edificis i solars 1922/  /  1949/  /  

506  Contribució sobre edificis i solars 1931/  /  1935/  /  

1159  Altes i baixes a la Contribució territorial urbana 1934/  /  1969/  /  

1074  Expedients pel traspàs de finques rústiques i urbanes 1938/  /  1938/  /  

720  Índex del registre fiscal 1939/  /  1940/  /  

695  Registre de modificacions de la contribució territorial urbana 1940/  /  1941/  /  

716  Padró d'edificis i solars 1940/  /  1952/  /  

713  Declaracions de finques rústiques 1945/  /  1945/  /  

508  Contribució territorial urbana 1953/  /  1953/  /  

1142  Declaracions de la Contribució territorial urbana 1953/  /  1953/  /  

507Contribució territorial urbana 1953/  /  1973/  /  

1142  Exempció de finca 1955/  /  1955/  /  

717  Padró de la contribució territorial urbana 1955/  /  1960/  /  

717  Padró d'edificis i solars 1955/  /  1960/  /  

1142  Altes, traspassos i modificacions de la contribució territorial urbana 1960/  /  1968/  /  

508  Contribució territorial urbana 1961/  /  1963/  /  

509Contribució territorial urbana 1964/  /  1975/  /  

1158  Padrons de la Contribució territorial urbana 1968/  /  1972/  /  
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1980Padró de l'impost de béns immobles (IBI urbana) 1972/  /  1993/  /  

714  Revisió cadastral de la contribució territorial urbana 1974/  /  1974/  /  

715  Revisió cadastral de la contribució territorial urbana 1974/  /  1974/  /  

1262Altes a la contribució urbana 1974/  /  1974/  /  

1262Delimitació del sòl subjecte a contribució urbana 1974/  /  1974/  /  

1727  Documentació relativa a la contribució territorial urbana 1975/  /  1975/  /  

510  Contribució territorial urbana 1976/  /  1979/  /  

1302Padró de la contribució territorial urbana 1981/  /  1983/  /  

1303  Padró de la contribució territorial urbana 1984/  /  1986/  /  

2507Modificació del tipus de gravamen de la contribució territorial urbana. Ord. 
Fiscal num. 53 bis. Ley 24/83, de 21 de desembre

1985/09/27 1985/09/27

2507Modificació del tipus de gravamen de la contribució territorial urbana 1985/09/27 1985/09/27

1304  Padró de la contribució territorial urbana 1987/  /  1990/  /  

2508Contribució territorial  urbana. Aprovació de l'increment del tipus de gravament 1988/  /  1988/  /  

2508Impost sobre l'increment de valor dels terrenys. Aprovació de la nova 
zonificació i dels valors que regiran pel bienni 1988/89

1988/  /  1989/  /  

1353  Padró de la contribució territorial urbana 1990/  /  1990/  /  

1354Padró de la contribució territorial urbana 1990/  /  1994/  /  

1927  Padró de l'impost de béns immobles (IBI urbana) 1991/  /  1991/  /  

1657  Recursos relatius al IBI 1991/  /  1998/  /  

748  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1992/  /  1992/  /  

749  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1993/  /  1993/  /  

1980  Pre-padró de l'impost de béns immobles (IBI urbana) 1993/  /  1993/  /  

750  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1994/  /  1994/  /  

751  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1995/  /  1995/  /  

2029Padró de l'impost de béns immobles (IBI urbana) 1995/  /  1999/  /  

752  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1996/  /  1996/  /  

753  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1997/  /  1997/  /  

1355  Padró de la contribució territorial urbana 1997/  /  1997/  /  

760  Impost de béns immobles (IBI urbana) 1998/  /  1998/  /  

761  Impost de béns immobles (IBI urbana) 2000/  /  2000/  /  

2300Padrons de la contribució territorial urbana. Actualització del carrerer per la 
gestió de l' IBI

2001/08/  2001/08/  

19/12/2016 Pàgina 192 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans.  Classificat per nom (M-Z) 2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats per l'objecta 
tributari. Exempts

2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans.  Classificat per l'objecta tributari 
(carrers A-J)

2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans.  Classificat per nom (A-M) 2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans.  Classificat per l'objecte tributari 
(carrers J-V)

2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats per nom. Exempts 2001/  /  2001/  /  

2330Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats per nom. Exempts 2001/  /  2001/  /  

2330Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats per l'objecta tributari 
(carrers A-J)

2002/  /  2002/  /  

2330Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats pel nom (M-Z) 2002/  /  2002/  /  

2330Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats pel nom (A-M) 2002/  /  2002/  /  

2330Padrons de l'Impost de béns immobles urbans. Classificats per l'objecta tributari 
(carrers J-V)

2002/  /  2002/  /  

2331Padrons de l'Impost de béns immobles urbans (noms) 2003/  /  2003/  /  

2331Padrons de l'Impost de béns immobles urbans (carrers) 2003/  /  2003/  /  

2857Padrons de l'Impost de béns immobles urbans (noms i carrers) 2003/  /  2003/  /  

2857Padrons de l'Impost de béns immobles urbans 2004/  /  2004/  /  

2857Padrons de l'Impost de béns immobles urbans (noms i carrers) 2005/  /  2005/  /  

2857Padrons de l'Impost de béns immobles urbans (noms i carrers) 2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.02.04.02.07

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Plusvàlues

426  Plusvàlues 14311946/  /  1952/  /  

1580Registre d'expedients de Plusvàlues 1946/  /  1975/12/31

408  Plusvàlues prescrites 1950/  /  1969/  /  

427 Falten del 201 al 400 Plusvàlues 5221441952/  /  1960/  /  

701  Plusvàlues 1954/  /  1957/  /  

1604  Plusvàlues 1956/  /  1988/  /  

428 Falten del 501 al 506 Plusvàlues 7005231960/  /  1963/  /  

408  Plusvàlues 8167011963/  /  1965/  /  

702  Rebuts del pagament de les plusvàlues i altres documents 1964/  /  1974/  /  

409  Plusvàlues 9568171965/  /  1967/  /  

410  Plusvàlues 10869571967/  /  1969/  /  

411  Plusvàlues 119710871969/  /  1971/  /  

412  Plusvàlues 131211981971/  /  1973/  /  

413  Plusvàlues 140713131973/  /  1974/  /  

414  Plusvàlues 150414081974/  /  1975/  /  

415  Plusvàlues 155015051975/  /  1975/  /  

2506Plusvàlues trienni 1975/1977. Expedient general de confecció i aprovació del 
quadre d'exaccions municipals,

1975/  /  1980/  /  

502  Plusvàlues 12311976/  /  1976/  /  

1580Registre d'expedients de Plusvàlues 1976/01/02 1992/12/31

415  Plusvàlues 3211977/  /  1977/  /  

416  Plusvàlues 85331977/  /  1977/  /  

416  Plusvàlues 5111978/  /  1978/  /  

421  Plusvàlues 101521978/  /  1978/  /  

421  Plusvàlues 4811979/  /  1979/  /  

422  Plusvàlues 81491979/  /  1979/  /  

422  Plusvàlues 6711980/  /  1980/  /  

423  Plusvàlues 97681980/  /  1980/  /  

468  Expedients esparsos de plusvàlues 1980/  /  1984/  /  
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423  Plusvàlues 8011981/  /  1981/  /  

424  Plusvàlues 126811981/  /  1981/  /  

2507Impost municipal sobre el increment de valor dels terrenys (plusvàlua). 
Expedient de valoració dels terrenys enclavats en el terme municipal. Bienni 
1981-1982

1981/  /  1982/  /  

424  Plusvàlues 8211982/  /  1982/  /  

2507Impost sobre increment del valor dels terrenys (plusvàlues). Expedient de 
valoració tipus unitaris bienni 84-85

1983/  /  1983/  /  

425  Plusvàlues 4611983/  /  1983/  /  

425  Plusvàlues 7611984/  /  1984/  /  

468  Plusvàlues 6211985/  /  1985/  /  

473  Plusvàlues 12411986/  /  1986/  /  

474  Plusvàlues 10011987/  /  1987/  /  

475  Plusvàlues 1251011987/  /  1987/  /  

475  Plusvàlues 9711988/  /  1988/  /  

476  Plusvàlues 116981988/  /  1988/  /  

1876  Llista de deutors de plusvàlues 1989/  /  1989/  /  

476  Plusvàlues 5611989/  /  1989/  /  

477  Plusvàlues 144571989/  /  1989/  /  

478  Plusvàlues 9911990/  /  1990/  /  

479  Plusvàlues 1691001990/  /  1990/  /  

479  Plusvàlues 3311991/  /  1991/  /  

480  Plusvàlues 94341991/  /  1991/  /  

481  Plusvàlues 8911992/  /  1992/  /  

1571  Expedients de plusvàlues 1993/  /  1993/  /  

1580 El llibre no està acabatRegistre d'expedients de Plusvàlues 1993/01/02 1996/11/25

1572  Expedients de plusvàlues 1994/  /  1994/  /  
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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)

697Contribució industrial 1853/  /  1900/  /  

1557  Altes i baixes  a la contribució industrial 1900/  /  1926/  /  

1557  Padrons a la contribució industrial 1900/  /  1930/  /  

2031  Fulls de registre fiscal 1905/  /  1905/  /  

2032  Fulls de registre fiscal 1905/  /  1905/  /  

2081Fulls de registre fiscal (Volum I) 1905/  /  1905/  /  

2082Fulls de registre fiscal (Volum II) 1905/  /  1905/  /  

1140  Registre de patents 1909/  /  1909/  /  

697  Altes i baixes de la contribució industrial 1910/  /  1928/  /  

870  Llibre especial de vendres i operacions industrials i comercials . 1927/  /  1929/  /  

443 Persona denúnciada Pedro Vallcorba MatasDenúncia que el Sr. P.V.M. Té una maquina per la que no tributa 72721930/12/17 1930/  /  

698Contribució industrial 1931/  /  1966/  /  

2848Registre fiscal 1938/  /  1938/  /  

699  Contribució industrial 1939/  /  1956/  /  

721  Altes i baixes de la contribució industrial 1940/  /  1978/  /  

699  Registre d'altes i baixes a la contribució industrial 1942/  /  1961/  /  

721  Registre de baixes de la contribució industrial 1961/  /  1961/  /  

1977  Matrícula industrial 1967/  /  1980/  /  

1086  Registre de baixes de l'impost industrial 1975/  /  1985/  /  

721  Altes i baixes de la llicència fiscal 1981/  /  1981/  /  

1146  Llicència fiscal 1982/  /  1990/  /  

2845Padrons de la llicència fiscal professional 1991/  /  1991/  /  

2845Padrons de la llicència fiscal industrial 1991/  /  1991/  /  

1657  Recursos relatius al IAE 1991/  /  1998/  /  

736  Padró de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 1992/  /  1994/  /  

737  Padró de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 1994/  /  1996/  /  

759  Padró de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 1997/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'impost d'activitats econòmiques 2001/  /  2001/  /  

2329Padrons de l'impost d'activitats econòmiques 2002/  /  2002/  /  
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2330Padrons de l'impost d'activitats econòmiques 2003/  /  2003/  /  

2331Padrons de l'impost d'activitats econòmiques (cens dels no obligats municipals) 2005/  /  2005/  /  

2483Recurs en via contenciosa administrativa sobre la liquidació practicada per la 
Direcció General de Finançament T. d'Hisenda sobre les bestretes de 2004 per 
la compensació per pèrdues de l'IAE. Decret d'1 de juny 2005

2005/  /  2005/  /  

2483Notificació liquidació compensació addicional IAE segons disposició adicional 
segona de la Llei 22/2005, de 18 de novembre

2006/  /  2006/  /  

2483Sentència desestimació recurs interposat per l'Ajuntament. Denegatòria de la 
compensació addicional sol·licitada per la reducció en la recaptació en 
concepte d'impost sobre activitats econòmiques. Exercici 2003

2008/  /  2008/  /  

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

1139  Impost d'utilitats 1909/  /  1925/  /  

723 Estan en molt mal estat Impost d'utilitats 1911/  /  1939/  /  

722 Estan en molt mal estat Impost d'utilitats 1916/  /  1939/  /  

1139  Impost d'utilitats 1940/  /  1949/  /  

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

1140  Impost de consum 1888/  /  1894/  /  

1162  Llibre major de consums 1896/  /  1897/  /  

1140  Impost de consum 1907/  /  1953/  /  

870  Impost de consum 1910/  /  1910/  /  

1060  Impost sobre el vi 1942/  /  1948/  /  

1062  Impost sobre el vi 1943/  /  1954/  /  

1631  Relació de contribuents de consums 1955/  /  1955/  /  

1059  Impost sobre el vi 1956/  /  1957/  /  
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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

1152  Altes i baixes al padró de cèdules personals 1920/  /  1921/  /  

728  Padró de cèdules personals 1936/  /  1941/  /  

537  Fulls declaratoris de l'Impost de cèdules personals 1939/  /  1939/  /  

538  Fulls declaratoris de l'Impost de cèdules personals 1940/  /  1940/  /  

728  Fulls declaratoris de l'Impost de cèdules personals 1940/  /  1940/  /  

2083  Lletres de cèdules de propietat rústica 1998/  /  2000/  /  

19/12/2016 Pàgina 198 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

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)

700  Impost de patent nacional de circulació d'automòbils 1927/  /  1959/  /  

577  Altes i baixes de l'impost de patent de circulació 1928/  /  1936/  /  

699  Registre d'altes i baixes de vehicles 1930/  /  1946/  /  

699  Altes i baixes de l'impost de patent nacional de circulació de vehicles 1936/  /  1958/  /  

1027  Registre de vehicles de tracció animal 1943/  /  1943/  /  

724  Registre de carruatges, bicicletes i velomotors 1952/  /  1986/  /  

1067  Registre de vehicles de tracció animal 1959/  /  1960/  /  

1067  Registre de bicicletes 1960/  /  1960/  /  

577  Declaracions a efectes d'iniciar el padró de l'Impost de circulació de vehicles 1966/  /  1969/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1967/  /  1967/  /  

577  Altes, baixes i rectificacions de l'impost de circulació de vehicles 1967/  /  1972/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1968/  /  1968/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1969/  /  1969/  /  

1142  Padró registre de vehicles de tracció animal, bicicletes i velomotors 1969/  /  1969/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1970/  /  1970/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1971/  /  1971/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1972/  /  1972/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1973/  /  1973/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1974/  /  1974/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1975/  /  1975/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1976/  /  1976/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1977/  /  1977/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1978/  /  1978/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1979/  /  1979/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1980/  /  1980/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1981/  /  1981/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1982/  /  1982/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1983/  /  1983/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1984/  /  1984/  /  
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873  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1984/  /  1985/  /  

578  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1985/  /  1985/  /  

937  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1986/  /  1987/  /  

938  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1987/  /  1988/  /  

939  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1989/  /  1990/  /  

1198  Padrons de l'Impost de Circulació de vehicles 1989/  /  1991/  /  

762  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1992/  /  1992/  /  

762  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1993/  /  1993/  /  

762  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1994/  /  1994/  /  

762  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1995/  /  1995/  /  

763  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1996/  /  1996/  /  

763  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1997/  /  1997/  /  

763  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1998/  /  1998/  /  

763  Padró de l'impost de circulació de vehicles - ciclomotors 1998/  /  1998/  /  

763  Pre-padró de l'impost de circulació de vehicles - ciclomotors 1999/  /  1999/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 1999/  /  1999/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2000/  /  2000/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles - ciclomotors 2001/  /  2001/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2001/  /  2001/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2002/  /  2002/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2003/  /  2003/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2004/  /  2004/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2005/  /  2005/  /  

2571Grup de Voluntaris Forestals. Impost sobre vehicles 2005 2005/  /  2005/  /  

2572Expedients de baixes a l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. 
Retirada impost sobre vehicles any 2005-2006 i definitiu. Agrupació de defensa 
forestal del Pinyo grup de voluntaris forestals de Sant Feliu de Codines

2005/  /  2006/  /  

764  Padró de l'impost de circulació de vehicles 2006/  /  2006/  /  
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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

970  Prestació personal a favor de l'Estat 1939/  /  1939/  /  

1144  Contribució excepcional sobre beneficis de guerra 1939/  /  1946/  /  

739  Taxes i arbitris 1940/  /  1948/  /  

1052  Arbitri sobre el lloguer d'habitatge 1945/  /  1945/  /  

1152  Arbitri d'inquilinat 1945/  /  1945/  /  

740  Taxes i arbitris 1949/  /  1957/  /  

741  Taxes i arbitris 1958/  /  1963/  /  

742  Taxes i arbitris 1964/  /  1967/  /  

743  Taxes i arbitris 1968/  /  1971/  /  

1046Fitxes del padró d'arbitris 1970/  /  1970/  /  

1047Fitxes del padró d'arbitris 1970/  /  1970/  /  

744  Taxes i arbitris 1972/  /  1974/  /  

745  Taxes i arbitris 1975/  /  1978/  /  

1725  Relació de rebuts corresponents a arbitris d'obres 1979/  /  1982/  /  

746  Taxes i arbitris 1980/  /  1981/  /  

747  Taxes i arbitris 1982/  /  1986/  /  

1711  Reclamacions relatives a rebuts de diversos arbitris 1985/  /  1986/  /  

1712  Reclamacions relatives a rebuts de diversos arbitris 1985/  /  1987/  /  

1199  Padró d'arbitris 1986/  /  1986/  /  

1927  Arbitris i taxes 1987/  /  1987/  /  

1200  Padró d'arbitris 1987/  /  1988/  /  

2846Tributs locals 1987/  /  1988/  /  

1713  Reclamacions relatives a rebuts de diversos arbitris 1987/  /  1989/  /  

1249  Padró d'arbitris 1988/  /  1989/  /  

1250  Padró d'arbitris 1989/  /  1989/  /  
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Codi 101.02.04.03.00

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

HISENDA FISCALITAT Contribucions especials

1133  Expedient de contribucions especials per les obres del projecte  de 
pavimentació de la carretera de Mollet a Moià

1948/  /  1952/  /  

1178  Contribucions especials  de millores del carrers Dr. Reig 1950/  /  1950/  /  

1632  Contribucions especials de les millores del carrer Dr. Reig 1950/  /  1950/  /  

1133  Expedient de contribucions especials per les  obres de la plaça de Josep 
Umbert

1954/  /  1954/  /  

1490  Contribucions especials pel clavegueram i l'enllumenat 1956/  /  1958/  /  

1162  Contribucions especials pel projecte d'enllumenat públic 1958/  /  1958/  /  

1246Expedient de contribucions especials de les obres del Projecte de pavimentació 
i  d'urbanització dels carrers Calvo Sotelo

1971/  /  1971/  /  

1246Expedient de contribucions especials de les obres del projecte de pavimentació 
i  d'urbanització dels carrers Sant Joan

1972/  /  1974/  /  

1247Expedient de contribucions especials de les obres del projecte de pavimentació 
i  d'urbanització dels carrers Vic

1972/  /  1974/  /  

1247Expedient de contribucions especials de les obres del projecte de pavimentació 
i  d'urbanització dels carrers Barcelona

1972/  /  1974/  /  

1237Expedient de contribucions especials  del projecte d'enllumenat als carrers del 
poble. II Fase

1980/  /  1982/  /  

1243  Contribucions especials pel Projecte de pavimentació i complement de 
clavegueram del carrer Joncar (Tram entre la plaça Doctor Robert i el Carrer 
Àngel Guimerà

1981/  /  1981/  /  

1245Contribucions especials per  les obres del projecte de prolongació d'aigües del 
col·lector del Turai l'Era Nova

1981/  /  1982/  /  

1277  Contribucions especials per les obres del clavegueram i pavimentació del barri 
Santo Domingo i carrer Joncar

1983/  /  1984/  /  

1281  Contribucions especials per a la xarxa d'aigua potable 1984/  /  1984/  /  

1725  Relació de rebuts corresponents a arbitris de contribucions especials (aigua) 1984/  /  1984/  /  

1275  Contribucions especials  de les obres del projecte de complement de 
clavegueram i pavimentació dels carrers Ildefons Cardà (I fase i II fase), santo 
Domingo, Llorenç Artigas (segon tram), Narcís Monturiol, Mirador i Nostra 
Senyora de Núria

1985/  /  1985/  /  

1116  Contribucions especials per les obres de clavegueram i pavimentació dels 
carrers

1987/  /  1987/  /  
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1635  Contribucions especials de la urbanització dels carrers del Dr. Reig, Fonteta, 
passeig Martina i Baixada de Cal Mur

1991/  /  1992/  /  

1192  Expedient d'imposició de contribucions especials per a l'execució de les obres 
de pavimentació i complement de clavegueram dels carrers del Barri de la 
Sagrera

1992/  /  1992/  /  

1505  Expedient de contribucions especials de les obres del projecte de pavimentació 
d'un tram de vorera de l'avinguda Catalunya

1993/  /  1993/  /  

1210  Expedient de subvenció de contribucions especials del  Projecte de 
pavimentació i complement del clavegueram dels carrers Pica d'Estats, Gallifa i 
Padró - 1 fase. En el barri de l'Hospital

1994/  /  1995/  /  

1499  Expedient de contribucions especials per les obres del projecte d'enllumenat 
públic dels carrers Estatut, Antoni Gaudí, Pervera, Camí del Dipòsit, Montseny i 
Piscina

1996/  /  1996/  /  

1500  Expedient de ccontribucions especials de les obres del projecte de 
clavegueram i pavimentació dels carrers Estatut, Havana i Prat de la Riba

1997/  /  1997/  /  

1501  Expedient de contribucions especials per a les obres del projecte de 
pavimentació i complement de clavegueram del primer tram del passatge Mulas

1997/  /  1997/  /  

1494  Expedient de contribucions especials  de les obres del projecte de 
pavimentació i complement de clavegueram d'un tram del carrer Sant Sadurní 
comprés entre el carrer Montserrat i el carrer Hospital i d'un tram del carrer 
Mirador comprés entre el carrer Narcís Monturiol i el carrer Sant Sadurní

1998/  /  1998/  /  

1658  Contribucions especials del carrer Basella 1998/  /  2000/  /  
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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

2837Padró del servei d'aigua potable d'arrendament d'aigua i conservació de 
comptadors

1939/  /  1940/  /  

767Padró d'aigua 1940/  /  1940/  /  

739  Taxes i arbitris 1940/  /  1948/  /  

767Padró d'aigua 1941/  /  1957/  /  

738  Taxa servei d'aigües 1946/  /  1958/  /  

740  Taxes i arbitris 1949/  /  1957/  /  

767  Lectures de comptadors d'aigua 1958/  /  1958/  /  

741  Taxes i arbitris 1958/  /  1963/  /  

2186  Padró d'aigua 1959/  /  1960/  /  

1007Taxes d'escombraries 1960/  /  1969/  /  

1008Taxes d'escombraries 1960/  /  1969/  /  

2187  Padró d'aigua 1961/  /  1962/  /  

969  Drets fiscals. Permís per escombraries, obres o instal·lacions 1962/  /  1968/  /  

2188 Hi ha parts de la documentació cremades Padró d'aigua 1963/  /  1964/  /  

742  Taxes i arbitris 1964/  /  1967/  /  

2237  Padró d'aigua 1965/  /  1966/  /  

2238  Padró d'aigua 1967/  /  1968/  /  

743  Taxes i arbitris 1968/  /  1971/  /  

2239Padró d'aigua 1969/  /  1971/  /  

744  Taxes i arbitris 1972/  /  1974/  /  

745  Taxes i arbitris 1975/  /  1978/  /  

746  Taxes i arbitris 1980/  /  1981/  /  

2813  Lectura de comptadors 1980/  /  1984/  /  

1725  Relació de rebuts relativa al clavegueram, ocupació de la via pública, etc 1980/  /  1986/  /  

747  Taxes i arbitris 1982/  /  1986/  /  

2507Taxa del servei d'escorxadors i transport de carns 1983/  /  1983/  /  

873  Padró de recollida d'escombraries i nínxols 1983/  /  1985/  /  

1Padró d'aigua 1985/09/  1985/11/  
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2  Padró d'aigua 1985/12/  1985/12/  

782  Lectures de comptadors d'aigua 1291985/  /  1985/  /  

212  Padró d'aigua 10101985/  /  1985/  /  

2  Padró d'aigua 1986/01/  1986/01/  

3  Padró d'aigua 1986/02/  1986/03/  

4  Padró d'aigua 1986/04/  1986/05/  

53  Padró d'aigua 1986/06/  1986/07/  

54  Padró d'aigua 1986/08/  1986/09/  

55  Padró d'aigua 1986/10/  1986/11/  

56  Padró d'aigua 1986/12/  1986/12/  

782  Lectures de comptadors d'aigua 1986/  /  1986/  /  

1251  Padró de taxes d'escombraries, de nínxols i d'entrada de vehicles 1986/  /  1987/  /  

56  Padró d'aigua 1987/01/  1987/01/  

783  Lectures de comptadors d'aigua 1987/  /  1987/  /  

795  Rebuts del tribut pel servei de lluita sanitària contra la ràbia 1987/  /  1987/  /  

1927  Arbitris i taxes 1987/  /  1987/  /  

105  Padró d'aigua 321987/  /  1987/  /  

106  Padró d'aigua 541987/  /  1987/  /  

107  Padró d'aigua 761987/  /  1987/  /  

108  Padró d'aigua 981987/  /  1987/  /  

157  Padró d'aigua 11101987/  /  1987/  /  

158  Padró d'aigua 12121987/  /  1987/  /  

784  Lectures de comptadors d'aigua 1988/  /  1988/  /  

795  Relació de rebuts d'impostos i taxes expedits o emesos 1988/  /  1988/  /  

158  Padró d'aigua 111988/  /  1988/  /  

159  Padró d'aigua 321988/  /  1988/  /  

160  Padró d'aigua 541988/  /  1988/  /  

209  Padró d'aigua 761988/  /  1988/  /  

210  Padró d'aigua 981988/  /  1988/  /  

211  Padró d'aigua 11101988/  /  1988/  /  

212  Padró d'aigua 12121988/  /  1988/  /  

1252  Padró de taxes d'escombraries, de nínxols i d'entrada de vehicles 1988/  /  1989/  /  
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833  Lectures de comptadors d'aigua 1989/  /  1989/  /  

1301  Padró de taxes d'escombraries, de nínxols i d'entrada de vehicles 1989/  /  1989/  /  

1928  Taxes 1989/  /  1989/  /  

1928  Clavegueram 1989/  /  1989/  /  

261  Padró d'aigua 211989/  /  1989/  /  

262  Padró d'aigua 431989/  /  1989/  /  

263  Padró d'aigua 651989/  /  1989/  /  

264  Padró d'aigua 871989/  /  1989/  /  

313  Padró d'aigua 1091989/  /  1989/  /  

314  Padró d'aigua 12111989/  /  1989/  /  

2508Expedient establiment preus públics per a 1990 1989/  /  1990/  /  

702  Llicències per les plaques de sortida de vehicles 1989/  /  2001/  /  

834  Lectures de comptadors d'aigua 1990/  /  1990/  /  

1147  Padró de taxes d'escombraries 1990/  /  1990/  /  

1302  Padró de taxes d'escombraries, de nínxols i d'entrada de vehicles 1990/  /  1990/  /  

2509Reial Decret Llei   4/1990 del 28 de setembre qual es modifica parcialment 
l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

1990/  /  1990/  /  

315  Padró d'aigua 211990/  /  1990/  /  

316  Padró d'aigua 431990/  /  1990/  /  

365  Padró d'aigua 651990/  /  1990/  /  

366  Padró d'aigua 871990/  /  1990/  /  

367  Padró d'aigua 1091990/  /  1990/  /  

368  Padró d'aigua 12111990/  /  1990/  /  

1926  Padró de taxes d'escombraries 1990/  /  1991/  /  

835  Lectures de comptadors d'aigua 1991/  /  1991/  /  

1096  Padró de taxes cementiri 1991/  /  1991/  /  

1928  Padró de guals i nínxols 1991/  /  1991/  /  

417  Padró d'aigua 211991/  /  1991/  /  

418  Padró d'aigua 431991/  /  1991/  /  

419  Padró d'aigua 651991/  /  1991/  /  

420  Padró d'aigua 871991/  /  1991/  /  

469  Padró d'aigua 1091991/  /  1991/  /  
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470  Padró d'aigua 12111991/  /  1991/  /  

733  Padró de cementiri i guals 1991/  /  1993/  /  

836  Lectures de comptadors d'aigua 1992/  /  1992/  /  

471  Padró d'aigua 211992/  /  1992/  /  

472  Padró d'aigua 431992/  /  1992/  /  

521  Padró d'aigua 651992/  /  1992/  /  

522  Padró d'aigua 871992/  /  1992/  /  

523  Padró d'aigua 1191992/  /  1992/  /  

524  Padró d'aigua 12121992/  /  1992/  /  

569  Padró de taxes d'escombraries 1992/  /  1993/  /  

569  Padró de taxes d'escombraries 1993/  /  1993/  /  

885  Lectures de comptadors d'aigua 1993/  /  1993/  /  

524  Padró d'aigua 221993/  /  1993/  /  

573  Padró d'aigua 641993/  /  1993/  /  

574  Padró d'aigua 971993/  /  1993/  /  

575  Padró d'aigua 12101993/  /  1993/  /  

570  Padró de taxes d'escombraries 1994/  /  1994/  /  

886  Lectures de comptadors d'aigua 1994/  /  1994/  /  

2509Modificació del preu públic per ocupació de terrenys amb parades i similars 1994/03/25 1994/03/25

2509Modificació de la taxa de cementiri pel que fa al preu dels ninxols de nova 
construcció

1994/04/28 1994/04/28

2509Taxes i preus públics. Any 1994 1994/  /  1994/  /  

576  Padró d'aigua 311994/  /  1994/  /  

625  Padró d'aigua 641994/  /  1994/  /  

626  Padró d'aigua 971994/  /  1994/  /  

627  Padró d'aigua 12101994/  /  1994/  /  

734  Padró de cementiri i guals 1994/  /  1995/  /  

570  Padró de taxes d'escombraries 1995/  /  1995/  /  

628  Padró d'aigua 311995/  /  1995/  /  

677  Padró d'aigua 641995/  /  1995/  /  

678  Padró d'aigua 971995/  /  1995/  /  

679  Padró d'aigua 12101995/  /  1995/  /  
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887  Lectures de comptadors d'aigua 1995/  /  1996/  /  

571  Padró de taxes d'escombraries 1996/  /  1996/  /  

735  Padró de cementiri i guals 1996/  /  1996/  /  

2509Modificació del preu públic per l'adquisició de la placa de gual 1996/03/18 1996/03/18

680  Padró d'aigua 211996/  /  1996/  /  

729  Padró d'aigua 641996/  /  1996/  /  

730  Padró d'aigua 971996/  /  1996/  /  

731  Padró d'aigua 12101996/  /  1996/  /  

754  Padró de les taxes d'escombraries 1997/  /  1997/  /  

754  Padró de les taxes del cementiri 1997/  /  1997/  /  

732  Padró d'aigua 611997/  /  1997/  /  

781  Padró d'aigua 1271997/  /  1997/  /  

888Lectures de comptadors d'aigua 1997/  /  1999/  /  

756  Padró de les taxes d'escombraries 1998/  /  1998/  /  

2084  Lectures de comptadors d'aigua 1998/  /  1998/  /  

2084  Padró d'aigua 311998/  /  1998/  /  

2133  Padró d'aigua 1241998/  /  1998/  /  

755  Padró de les taxes del cementiri 1998/  /  1999/  /  

2323 També està classificat com a 02.04.04 Drets taxes i preus públics.Taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat. Reclamacions taxes 
subministrament d'aigua

1998/  /  2001/  /  

2323 També està classificat com 03.02.02 subministrament domiciliari 
d'aigua.

Taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat. Reclamacions taxes 
subministrament d'aigua

1998/  /  2001/  /  

1645  Rebuts de les taxes per llicències d'obres 1998/  /  2003/  /  

2134  Lectures de comptadors d'aigua 1999/  /  1999/  /  

2134  Padró d'aigua 311999/  /  1999/  /  

2135  Padró d'aigua 1241999/  /  1999/  /  

757  Padró de les taxes d'escombraries 1999/  /  2000/  /  

758  Padró de les taxes del cementiri 2000/  /  2000/  /  

2136  Lectures de comptadors d'aigua 2000/  /  2000/  /  

2136  Padró d'aigua 312000/  /  2000/  /  

2185  Padró d'aigua 1242000/  /  2000/  /  

758  Padró de les taxes d'escombraries 2000/  /  2001/  /  
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2329Tributs locals agrupats:Taxa de cementiri municipal i entrada de vehicles. 
Classificats pel nom (A-Z)

2001/  /  2001/  /  

2329Tributs locals agrupats:Taxa de cementiri municipal i entrada de vehicles. 
Classificats pels carrers (A-Z)

2001/  /  2001/  /  

2813  Padró de la taxa d'aigua (simulació nova tarifa) 2001/  /  2001/  /  

2813  Lectura de comptadors 2001/  /  2001/  /  

2818 Primer i segon trimestre 2818Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2001/  /  2001/  /  

2819 Tercer i quart trimestre 2819Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2001/  /  2001/  /  

2328Taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat. Reclamacions per la liquidació de 
la taxa pel subministrament d'aigua.

2001/  /  2002/  /  

2329Tributs locals agrupats:Taxa de cementiri municipal i entrada de vehicles. 
Classificats pels carrers (A-Z)

2002/  /  2002/  /  

2330Tributs locals agrupats:Taxa de cementiri municipal i entrada de vehicles. 
Classificats per noms (A-Z)

2002/  /  2002/  /  

2822 Del primer a tercer trimestre 2822Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2002/  /  2002/  /  

2823 Del quart  trimestre del 2002 al primer al segon del 2003 2823Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2002/  /  2003/  /  

2328Taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat. Reclamacions per la liquidació de 
la taxa pel subministrament d'aigua.

2003/  /  2003/  /  

2330Taxa de cementiri municipal (noms i numeració) 2003/  /  2003/  /  

2331Padrons. Taxa de cementiri municipal i Entrada de vehicles-guals 2003/  /  2003/  /  

2331Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública 
per aparcaments, càrrega i descàrrega ( noms i carrers)

2003/  /  2003/  /  

2331Taxa de recollida d'escombraries. Padró (carrers) 2003/  /  2003/  /  

2331Taxa de recollida d'escombraries. Padró (noms) 2003/  /  2003/  /  

2510Ordenances fiscals que es modifiquen pel 2004 2003/11/12 2003/11/12

2824 Del tercer trmiestres del 2003 al primer del 2004 2824Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2003/  /  2004/  /  

2331Taxa de recollida d'escombraries 2004/  /  2004/  /  

2332Taxa de cementiri municipal. Padró conservació nínxols 2004/  /  2004/  /  

2511Estudis econòmics de les taxes que es modifiquen pel 2004 2004/  /  2004/  /  

2826 Del segon al quart trimestre del 2004 2826Padró de la taxa de consum d'aigua potable 2004/  /  2004/  /  

2328Taxa de distribució d'aigua, gas i electricitat. Reclamacions per la liquidació de 
la taxa pel subministrament d'aigua.

2004/  /  2005/  /  

2331Taxa de recollida d'escombraries (Padró tarifes no comercials) 2005/  /  2005/  /  

2332Taxa de recollida d'escombraries (alfabetic) 2005/  /  2005/  /  

2332Taxa de recollida d'escombraries (adreça tributaria) 2005/  /  2005/  /  
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2332Taxa de cementiri municipal (conservació de nínxols) 2005/  /  2005/  /  

2332Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública 
per aparcaments, càrrega i descàrrega (reserva placa)

2005/  /  2005/  /  

2857Taxa de recollida d'escombraries. Taxa de cementiri municipal. Variacions 2005/  /  2006/  /  

2331Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública 
per aparcaments, càrrega i descàrrega (Padró)

2006/  /  2006/  /  

2332Taxa de recollida d'escombraries (padró per carrers) 2006/  /  2006/  /  

2332Taxa de recollida d'escombraries (CARRERS) 2006/  /  2006/  /  

2571 Reclamació liquidació taxa d'escombraries 2006/01/23 2006/01/23

2572Reclamació contra la liquidació de la taxa de recollida d'escombraries 2006 2006/11/13 2006/11/13

2572Reclamació contra la liquidació de la taxa de recollida d'escombraries 2006 2006/11/13 2006/11/13

2332Taxa de recollida d'escombraries (Pre-padró alfabetic) 2007/  /  2007/  /  

1993Pagament de les quotes del CAD per l'any 2007( emissor: Consell Comarcal 
del Vallès Oriental ). Quotes de participació de l'Ajuntament en el Centre 
d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia

2007/04/  2008/04/  

1648 Sra. Adosinda Carrasco PachecoSol·licitud de la Sra. A.C.P. de devolució de la taxa d'escombraries comercials 
de l'any 2008

2008/  /  2010/  /  

Codi 101.02.04.05.00

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

HISENDA FISCALITAT Multes

695  Multes 1910/  /  1910/  /  

1162  Multa 1920/  /  1920/  /  

1140  Expedient de multes 1943/  /  1946/  /  

1256Denúncies del agents municipals 1971/  /  1977/  /  

1265Multes governatives 1981/  /  1983/  /  

1994Cessió d'equips per la tramitació electrónica de multes i infraccions (PDA's) 
ORGT

2009/02/  2009/02/  

Codi 101.02.04.06.00

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

HISENDA FISCALITAT Quotes d'urbanització

2300Proposta per establir un criteri general de fraccionament de quotes 
urbanístiques i contribucions especials. Acta Ple 26-11-2003

2003/11/26 2003/11/26
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Codi 101.02.05.00.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS

1131  Llibre d'actes de la Junta d'associats 1850/  /  1858/  /  

Codi 101.02.05.01.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Municipal

1141  Junta Municipal 1911/  /  1924/  /  

Codi 101.02.05.02.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Pericial

1153  Llibre d'actes de la Junta Pericial 1900/  /  1914/  /  

870  Llibre d'actes de la Junta Pericial 1915/  /  1915/  /  

1141  Junta Pericial 1942/  /  1944/  /  

1141  Junta Pericial 1954/  /  1955/  /  

Codi 101.02.08.00.00

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

HISENDA EMISSIÓ DE MONEDA

1123  Moneda republicana 1939/  /  1939/  /  

1124  Moneda republicana i segells republicans 1939/  /  1939/  /  

Codi 101.03.00.00.00

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

PROVEÏMENTS

1259Proveïments i transports 1971/  /  1977/  /  

1360  Expedients de la Regidoria de Treball i Indústria 1990/  /  1999/  /  
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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

443Demana permís per instal·lar una taula en la plaça del Doctor Robert en la part 
esquerra del pal de gasolina per vendra castanyes, boniatos, etc.

69691930/11/03 1930/  /  

443Demana permís per instal·lar una taula  en la plaça José Umbert per la venda 
de castanyes, boniatos, etc.

70701930/11/02 1930/  /  

2598Sol·licita permís per instal·lar un comerç de venda al major de peix fresc i salat i 
conserves en escabetx al carrer Agustí Santacruz número 10

1943/11/08 1943/11/11

2598Sol·licitud per traslladar un forn de pa de la plaça Josep Umbert número 7 al 
carrer Jose Antonio número 4

1943/01/04 1943/  /  

2598Sol·licita permís per l'obertura d'una perruqueria al carrer Cruces número 55 1944/09/02 1944/09/13

2598Sol·licitud pel sacrifici i venda de bestiar porquí. Carrer Baja Padró número 2 1945/01/12 1945/02/09

2598Sol·licitar permís per instal·lar una botiga (abaseria) carrer Sant Quirico número 
2

1945/02/07 1945/02/09

2598Sol·licita permís per traslladar un forn i botiga de pa del carrer Doctor Tomàs 
Borrell número 8 al carrer Agustí Santacruz número 13

1945/02/26 1945/04/06

2598Sol·licita permís per l'obertura d'una botiga de " loza "  i porcellana al major al 
carrer Baja del Padró número 8

1945/02/12 1945/  /  

2598Sol·licita permís per l'obertura d'una botiga  de venda de gran i de  materials 
per la construcció al carrer José Antonio número 4

1945/01/20 1946/02/16

2598Sol·licita permís per l'obertura d'una botiga de mobles a la Plaça de los Martires 
número 17

1946/07/04 1946/07/08

2598Sol·licitud per instal·lar una  botiga de merceria  i similars a la casa del carrer 
Agustí Santacruz número 2

1946/04/24 1946/04/29

2598Sol·licitud de permís per el trasllat d'una indústria d'espart del carrer Agustí 
Santacruz número 64 al mateix carrer al número 14

1947/05/03 1947/05/05

2598Sol·licitud per obrir una botiga per vendra llet al carrer Agustí Santacruz número 
35

1947/07/12 1947/  /  

2598Sol·licita permís per l'obertura d'una perruqueria al carrer San Pablo número 14 1950/05/08 1950/  /  

2503Hags-Swelek, S.A. Projecte: material de reposició per a joc infantil situat a la 
plaça dels Albers

2007/  /  2007/  /  

2503Reclamació a Repsol-Butà. Distribució butà a Sant Feliu de Codines 2007/  /  2007/  /  

2267Grup de comerciants codinencs. Previsió d'accions proposades per l'any 2008 2008/  /  2008/  /  

2267Diversos comerç 2008/  /  2008/  /  

2267Llei 8/2004 d'horaris comercials. Festivitat de l'11 de Setembre 2008/  /  2008/  /  
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2267Comerç. Grup de Comerciants Codinencs. Varis 2009 2009/  /  2009/  /  

2267Comerç - Campanya " Botigues al carrer " 2009/03/22 2009/03/22

2267Comerç - Campanya  " Estalvia els dijous de febrer " 2009/  /  2009/  /  

2267Comerç. Festa Flower Power 2009/08/  2009/08/  

2267Cambra de comerç. Delegació al Vallès Oriental. Informació sol·licitada 
respecte el nivell de pressió fiscal del municipi

2009/11/  2009/11/  

2267Campanya comerciants. " Et regalem la panera de nadal " 2009/  /  2009/  /  

2267Web Comerç 2009/  /  2009/  /  

2267Varis Comerç 2009/  /  2009/  /  

2267Canvi de nom establiment de Residència Roure per Residència Magem 2009/  /  2009/  /  

2268Denúncia al supermercat Spa Condis per la venda de pa sense envasar 2009/  /  2009/  /  

Codi 101.03.02.00.00

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

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig

2333Escrit presentat referent al buidat d'una piscina al carrer Agustí Santacruz 
número 107

1996/  /  1996/  /  

1116  Sol·licitud d'aigua per a omplir piscines 1998/  /  2000/  /  

2504Connexió a la xarxa d'aigua en alta d'aigües del Ter-Llobregat 2006/01/  2006/01/  

2504Proposta de delimitació de les zones de subministrament d'aigües de consum 
públic. Manantial de Llobateres

2007/02/28 2007/02/28

2504Enquesta sobre vigilància i control de les piscines d'ús públic. Diputació de 
Barcelona

2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.03.02.01.00

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

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig Aprofitament de cabals

1136  Registre de concessionaris d'aigües 1926/  /  1936/  /  

1136  Instàncies per concessió d'aigües 1929/  /  1941/  /  

2598Sol·licita permís per instal·lar una moto-bomba per la millor explotació d'un pou 
d'aigua a la propietat de Bosch de Rufets

1943/02/16 1943/  /  

2598Demana la comprovació de possibles obstacles en el " manantial " el Viver i la 
seva solució si la comprovació fa evident l'existencia d'obstacles per poguer 
sortir l'aigua.

1947/07/28 1947/08/04

1083  Contractes amb el servei d'aigua 1956/  /  1982/  /  

1082  Contractes amb el servei d'aigua 1957/  /  1980/  /  

1535Estudi per l'utilització d'aigües residuals tractades per rec del Club de Golf Can 
Bosch

1990/  /  1990/  /  

2350Requeriment de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja per la rehabilitació del Molí 
de Llobateres

1998/01/  1998/01/  

2746Informe tècnic sobre la sol·licitud de concessió d'aigües depurades de l'EDAR 
Sant Quirze Safaja al Golf Residèncial Sant Feliu S.L.

2008/  /  2008/  /  

2746Informe tècnic sobre la sol·licitud de concessió d'aigües depurades de l'EDAR 
Sant Quirze Safaja al Golf Residèncial Sant Feliu S.L.

2008/  /  2008/  /  

1993Substitució col·lector en alta entre els pous SF04_10 i SF04_13 2009/  /  2009/  /  
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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

511Sol·licitud del servei d'aigua 1893/  /  1930/  /  

1120Fotocòpies d'acords del Servei d'aigua 1901/  /  1961/  /  

1121Fotocòpies d'acords del Servei d'aigua 1901/  /  1961/  /  

1108  Dictamen d'aigua 1908/  /  1908/  /  

440Presenta una sol·licitud per tenir mil quatre-cents litres diaris d'aigua a la casa 
del carrer Rector Tomàs Vila número 15 que ja té una escomesa d'aigua 
instal·lada

221923/  /  1923/  /  

441Expedient sol·licitan aigua per realitzar unes obres en el carrer Esquirol número 
33

56561924/  /  1924/  /  

441Sol·licita 200 litres d'aigua per la casa del carrer Roure Gros 59591924/  /  1924/  /  

441Sol·licita rebaixar a 200 litres d'aigua potable els 400 litres concedits a la casa 
del carrer Agustín Santa Cruz número 46

60601924/  /  1924/  /  

441Sol·licita 200 litres d'aigua potable per la casa del carrer Cruces número 63 61611924/  /  1924/  /  

441Sol·licita aigua per unes obres que fa a una casa de la plaça San Antonio 221925/  /  1925/  /  

441Sol·licita aigua per realitzar les obres que fa al carrer Agustín Santacruz 
número 72

331925/  /  1925/  /  

2837Llistat de consum d'aigua 1933/  /  1939/  /  

445Demana que l'Ajuntament faigi una canalització en el camí de Montbui per fer 
arribar aigua a unes obres i pel consum domestíc una vegada feta la casa

661935/12/07 1935/12/08

1122  Fitxes dels abonats al servei d'aigua 1941/  /  1942/  /  

2598Sol·licita la reducció del cabdal d'aigua de 400 litres diaries a 200 litres diaris a 
la casa del carrer Baja Sagrera número 16

1943/10/20 1943/  /  

2598Sol·licita la reducció del cabdal d'aigua de 800 litres diaris a 400 litres diaris a la 
casa del carrer Quipo de Llano número 17

1943/12/16 1943/12/16

2598Sol·licita instal·lar el servei d'aigua amb uns 200 litres diaris a la casa de la 
plaça Josep Umbert número 2

1944/02/09 1944/02/09

2598Sol·licitud per canviar de lloc una escomesa d'aigua del carrer Calvo Sotelo  
número 23  al mateix carrer

1944/03/23 1944/03/23

512  Sol·licitud del servei d'aigua 1944/  /  1956/  /  

2598Sol·licita instal·lar aigua amb un cabdal de 200 litres diaris a la casa del carrer 
Creus número 41

1945/06/02 1945/06/12

2598Sol·licita augmentar el cabdal d'aigua amb 400 litres més a la casa del carrer 
San Juan número 37

1945/06/05 1945/06/12
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2598Sol·licita un augment del cabdal d'aigua de 200 litres diaris més a la casa del 
carrer Creus número 47

1945/05/23 1945/06/12

2598Sol·licitud per augmentar el agua de 400 litros a 800 litros en la finca de la seva 
propietat del carrer Quipo de Llano núm. 27

1946/  /  1946/  /  

2598Sol·licita permís per instal·lar aigua  amb uns 400 litres diaris a la casa del 
carrer Millán Astray número 55

1946/04/08 1946/  /  

2598Sol·licita augmentar el cabdal d'aigua de 400 litres diaris a 800 litre a la casa 
del carrer Queipo de Llano número 27

1946/04/30 1946/05/06

2598Sol·licita augmentar el cabdal d'aigua amb uns 600 litres diaris  a la casa del 
carrer Barcelona número 80

1946/07/08 1946/  /  

2598Sol·licita instal·lar aigua amb uns 200 litres diaris a la casa del carrer Millan 
Estray número 53

1946/06/28 1946/  /  

2598Sol·licitud per augmentar el cabdal d'aigua en 200 litres més al carrer Vic 
número 7

1947/06/15 1947/06/16

2598Sol·licita augmentar el cabdal d'aigua en 200 litres al carrer Agustí Santacruz 
número 64

1947/06/30 1947/06/30

2598Sol·licita augmentar el cabdal d'aigua diari en 100 litres  al Carrer Agustí 
Santacruz número 38

1947/05/03 1947/05/05

2598Sol·licitud per anul·lar un "aforo" o "portilla" de les dues que té i que de l'aigua 
que té contractada quedarse amb la més petita. Carrer Agustí Santacruz 
número 11

1947/08/  1947/10/13

2598Sol·licitud per instal·lar aigua amb uns 200 litres d'aigua diaris al carrer Queipo 
de Llano número 13

1947/04/13 1947/04/14

2598Sol·licitud de 200 litres d'aigua per la casa del carrer Queipo de Llano número 9 1947/03/31 1947/03/31

2598Sol·licitud per instal·lar aigua amb uns 200 litres diaris a la casa de Baixa Padró 
número 14

1947/07/22 1947/09/01

2598Sol·licitud per traslladar una escomesa d'aigua del carrer Agustí Santacruz 
número 86  al carrer Agustí Santacruz número 9

1947/08/11 1947/08/  

2598Sol·licitud d'aigua per la construcció d'una casa al carrer General Yagüe s/n 1947/04/01 1947/  /  

2598Sol·licita augmentar en 200 litres més el cabdal d'aigua  de la casa del carrer 
Agustí Santacruz número 71

1947/07/28 1947/08/04

2598Sol·licitud per instal·lar aigua per regar un tros de terra amb un total de 800 
litres diaris. Carrer Baixa Hospital

1947/01/22 1947/  /  

2598Sol·licitud per augmentar el cabdal d'aigua en 600 litres dels que té. Carrer 
Queipo de Llanó número 10

1947/04/04 1947/04/  

2598Sol·licitud per instal·lació d'aigua amb uns 1200 litres diaris per la nova casa 
contruida al carrer Queipo de Llano

1947/01/24 1947/01/27

2598Sol·licita 2000 litres d'aigua diares per fer obres al carrer Creus número 23 1947/08/21 1947/  /  
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2598Sol·licitud per instal·lar aigua amb uns 200 litres diaris a la casa de Baixa Padró 
número 14

1947/10/20 1947/10/27

2598Sol·licitud per augmentar el cabdal d'aigua en 400 litres més diaris al carrer 
Agustí Santacruz número 13

1947/09/12 1947/10/13

2598Sol·licitud per una instal·lació d'aigua amb uns 200 litres diaris al carrer Millan 
Estrany número 37 baixos

1947/10/04 1947/10/13

2598Sol·licitud per instal·lar aigua amb 200 litres diaris al carrer Millan Astray 
número 17

1947/03/31 1947/03/31

2598Sol·licitud per una instal·lació d'aigua amb uns 200 litres diaris al carrer Gallifa 
número 20

1947/10/06 1947/10/13

2598Sol·licitud per augmentar en 400 litres més el cabdal d'aigua del que ja disposa 
al carrer Rector Tomàs Vila número 14

1947/10/06 1947/10/13

2598Sol·licitud per augmentar en 1200 litres diaris el cabdal d'aigua de la casa de la 
seva propietat de l'Avinguda del Caudillo númeo 35

1947/02/10 1947/02/12

869  Llibre d'expedients de demanda d'aigua 1952/  /  1961/  /  

1122  Contractació de comptadors d'aigua 1954/  /  1960/  /  

972Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 1956/  /  1984/  /  

1011  Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 1956/  /  1984/  /  

1012  Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 1956/  /  1984/  /  

525Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua (Dr. Fleming-
Sant Sebastià)

111956/  /  1984/  /  

526Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua (Dr. Fleming-
Sant Sebastià)

111956/  /  1984/  /  

529Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua (Dr. Fleming-
Sant Sebastià)

111956/  /  1984/  /  

527 Sant Quirze-Roure GrosLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 221956/  /  1984/  /  

530 Sant Joan-Passatge MulasLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 221956/  /  1984/  /  

527 Plaça Doctor Robert-Ronda EsportsLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 331956/  /  1984/  /  

530 Plaça Doctor Robert-Ronda EsportsLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 331956/  /  1984/  /  

526 Sagrera-HospitalLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 441956/  /  1984/  /  

528 Sagrera-HospitalLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 441956/  /  1984/  /  

531 Sagrera-Creu de TermeLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 441956/  /  1984/  /  

528 Sant Quirze-Roure GrosLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 551956/  /  1984/  /  

531 Sant Quirze-Roure GrosLlibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 551956/  /  1984/  /  

529 Plaça J. Umbert-Obres (Caserna)Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 661956/  /  1984/  /  
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532 Plaça J. Umbert-Obres (Caserna)Llibre registre de les lectures dels comptadors del consum d'aigua 661956/  /  1984/  /  

1025 Fulls esparsos Padró del servei d'aigua potable, arrendament d'aigua i conservació de 
comptadors

1957/  /  1960/  /  

513  Sol·licitud del servei d'aigua 1957/  /  1964/  /  

514  Sol·licitud del servei d'aigua 1965/  /  1970/  /  

1876Padró d'arrendament d'aigua i conservació de comptadors 1970/  /  1970/  /  

515  Sol·licitud del servei d'aigua 1971/  /  1974/  /  

2289  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1972/  /  1972/  /  

2289  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1972/  /  1972/  /  

2290  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1973/  /  1973/  /  

2290  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1973/  /  1973/  /  

2291  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1974/  /  1974/  /  

2291  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1974/  /  1974/  /  

2292  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1975/  /  1975/  /  

2292  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1975/  /  1975/  /  

516  Sol·licitud del servei d'aigua 1975/  /  1977/  /  

2341  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1976/  /  1976/  /  

2341  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1976/  /  1976/  /  

2342  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1977/  /  1977/  /  

2342  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1977/  /  1977/  /  

2343  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1978/  /  1978/  /  

2343  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1978/  /  1978/  /  

517  Sol·licitud del servei d'aigua 1978/  /  1980/  /  

770  Reclamacions al servei domiciliari d'aigua potable 1978/  /  1982/  /  

2344  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1979/  /  1979/  /  

2344  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1979/  /  1979/  /  

2439Expedient d'aprovació de tarifes d'aigua 1979/  /  2001/  /  
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2393  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1980/  /  1980/  /  

2393  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1980/  /  1980/  /  

2394  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1981/  /  1981/  /  

2394  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1981/  /  1981/  /  

518  Sol·licitud del servei d'aigua 1981/  /  1982/  /  

518  Sol·licitud del servei d'aigua per piscines 1981/  /  1982/  /  

2395  Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1982/  /  1982/  /  

2395  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1982/  /  1982/  /  

519  Sol·licitud del servei d'aigua per piscines 1983/  /  1983/  /  

1405 Falten el 3r i el 4t trimestre Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1983/  /  1983/  /  

1356  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1211983/  /  1983/  /  

1406 Falten el 1r i el 2n trimestre de 1983 Padró d'arrendament d'aigua i conservació dels comptadors 1983/  /  1985/  /  

771  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1984/  /  1985/  /  

1405Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

1211984/  /  1985/  /  

1634  Contractes de subministrament d'aigua 1984/  /  2000/  /  

2507Modificació de tarifes del servei d'abastament d'aigües potables. Estudi 
econòmic. Expedient d'aprovació davant  la Comissió de Preus

1985/09/27 1985/09/27

1355  Llista de cobrament per l'arrendament per consum d'aigua i inspecció de 
comptadors

881985/  /  1985/  /  

2507Servei d'abastament d'aigües. Estudi econòmic-financer. Aprovació de noves 
tarifes

1985/09/  1986/04/  

1730  Instàncies relatives al servei municipal d'aigua 1986/  /  1986/  /  

769  Comunicats del servei domiciliari d'aigua potable 1986/  /  1987/  /  

772  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1987/  /  1988/  /  

2508Estudi de les noves tarifes del servei d'aigües 1987/  /  1988/  /  

1694  Instàncies relatives al servei municipal d'aigua 1987/  /  1989/  /  

2508Aprovació de les noves tarifes de la taxa per abastament d'aigua potable 1988/  /  1988/  /  

770  Comunicats del servei domiciliari d'aigua potable 1988/  /  1989/  /  

773Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1989/  /  1991/  /  

1729  Instàncies relatives al servei municipal d'aigua 1990/  /  1990/  /  
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2508Expedients d'aprovació de tarifes d'aigua. Aprovació de les noves tarifes del 
preu públic pel subministrament d'aigua

1990/  /  1990/  /  

779  Sol·licituds per a omplir piscines 1990/  /  1992/  /  

1659  Comprovacions del llauner dels compotadors dels servei d'aigües 1990/  /  1995/  /  

1119  Resolucions d'alcaldia relatius al servei d'aigua 1991/  /  1995/  /  

774  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1992/  /  1992/  /  

775  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1993/  /  1993/  /  

936  Sol·licitud d'aigua per a omplir piscines 1993/  /  1998/  /  

776  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1994/  /  1994/  /  

777  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1995/  /  1995/  /  

778  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1996/  /  1996/  /  

1658  Comprovacions del llauner dels compotadors dels servei d'aigües 1996/  /  2000/  /  

1658  Informes sobre l'abastament d'aigua 1996/  /  2000/  /  

779  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 611997/  /  1997/  /  

946  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1271997/  /  1997/  /  

946  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 611998/  /  1998/  /  

947  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1271998/  /  1998/  /  

2302Fitxes de consum d'aigua potable. Aplicació de la nova tarifa proposada als 
consums reals.

1999/  /  1999/  /  

948  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 611999/  /  1999/  /  

947  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1271999/  /  1999/  /  

949  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1271999/  /  1999/  /  

2303Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2000/09/02 2000/12/28

949  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 612000/  /  2000/  /  

950  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 612000/  /  2000/  /  

951  Instàncies al servei domiciliari d'aigua potable 1272000/  /  2000/  /  

2301 Només conté els estudisExpedients d'aprovació de tarifes d'aigua. Actualització de la tarifa del servei 
municipal d'aigües de Sant Feliu de Codines

2000/  /  2003/  /  

2438Expedient de contractació de subministrament d'aigua 2000/  /  2005/  /  

2303Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2001/01/10 2001/03/15

2304Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2001/03/29 2001/04/30

2304Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2001/05/09 2001/06/19

2304Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2001/06/25 2001/09/28
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2305Expedients de contractació de subministrament d'aigua. 2001/11/03 2001/12/31

2305Expedients de contractació de subministrament d'aigua. 2001/10/01 2001/10/31

2350Expedients d'aprovació de tarifes d'aigua.  Actualització de la tarifa del servei 
municipal d'aigua

2001/  /  2004/  /  

2305Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/02/15 2002/02/21

2305Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/01/02 2002/02/18

2306Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/05/16 2002/05/30

2306Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/06/07 2002/07/26

2306Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/08/08 2002/11/22

2323Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/07/08 2002/12/02

2324Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2002/12/05 2003/02/19

2324Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/02/21 2003/03/28

2324Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/04/01 2003/05/31

2325Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/06/02 2003/07/22

2325Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/07/22 2003/08/18

2325Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/08/21 2003/10/31

2326Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2003/11/03 2003/12/31

2326Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/01/02 2004/02/10

2326Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/02/13 2004/03/19

2326 Conté instàncies de gener, febrer, octubre i novembre de 2003; juny 
i novembre de 2002; setembre, octubre i novembre de 2000, i maig 
de 1994

Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/02/02 2004/04/29

2327Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/06/01 2004/08/06

2327Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/08/06 2004/11/15

2327Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/11/15 2004/11/29

2327Expedients de contractació de subministrament d'aigua 2004/05/06 2004/05/31

2298 Conté tots els plànolsCòpia del Pla Director del Servei Municipal d'Aigües de Sant Feliu de Codines. 2005/  /  2005/  /  

2298 Manca algun plànolPla director. Servei Municipal d'aigües de Samt Feliu de Codines. 2005/  /  2005/  /  

2504Proposta de delimitació de zona de subministrament servei d'aigua 2005/  /  2005/  /  

2512Actualització de la tarifa del servei municipal d'aigua de Sant Feliu de Codines 2005/11/  2005/11/  

2571Mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics 2005/  /  2005/  /  

2350Protocol d'autocontrol i gestió de l'abastament d'aigua potable de Sant Feliu de 
Codines realitzat pel servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona

2007/  /  2007/  /  
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432Pla director del servei d'abastament d'aigua. Departament Medi Ambient i 
Habitatge ( Agència Catalana de l'Aigua)

2009/  /  2009/  /  

Codi 101.03.03.00.00

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

PROVEÏMENTS Mercats i fires

2281Sol·licitud de col·locació de paradeta a la plaça Josep Umbert els dissabtes per 
part dels alumnes de 5è i 6è de l'Escola Jaume Balmes

1999/  /  1999/  /  

2360Projecte de dinamització del comerç de Sant Feliu de Codines 2005/  /  2006/  /  

2360Actes reunions comerciants Pla de Dinamització del Comerç 2006/  /  2006/  /  

2486Registre d'activitats firals. Direcció General de Comerç. Generalitat de 
Catalunya. Dades Mercat Medieval

2006/06/  2006/06/  

2502Permís per disposar de parada de llibres el 22 i 23 d'abril Sant Jordi 2006/03/  2006/03/  

2502Renúncia de parada al mercat setmanal 2006/03/20 2006/03/20

2502Sol·licituds instal·lació d'atracció i parada a la plaça J. Umbert Ventura 2006/03/20 2006/03/20

2503Firants Festa Major 2006 2006/  /  2006/  /  

2503Sant Jordi 2006. Aprovació permís per parada de Roses terrassa Can Talet 2006/  /  2006/  /  

2487Registre d'activitats firals. Mercat Medieval 2008. Direcció General de Comerç. 
Generalitat de Catalunya

2007/  /  2007/  /  

2503Permís per montar dues carpes de llibres. Sant Jordi 2007 2007/  /  2007/  /  

2503Sol·licitud de parada de llibres el dia 22, per Sant Jordi a la plaça Josep Umbert 
Ventura

2007/  /  2007/  /  

2503Sol·licitud parada llibres per Sant Jordi 2007/  /  2007/  /  

2503Permís per parada de roses a la terrassa de Can Talet. Sant Jordi 2007 2007/  /  2007/  /  

2267Fira de Nadal 2008 2008/  /  2008/  /  

2267Comerç 2009. Botigues al carrer i 1a. Fira Tast 2009/09/06 2009/09/06

2267Tenim un espectacle per a tu 2009/06/  2009/06/  
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Codi 101.03.04.00.00

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

PROVEÏMENTS Atenció al consumidor

2487Àrea de Consum de la Diputació. Resum activitat desenvolupada.  Període 
2001/2006/2007

2001/  /  2007/  /  

2360Reclamacions i denuncies. Tràmits a fer a traves de la Direcció General de 
Consum i Seguretat Industrial i també a través de la Bústia del Consumidor

2002/  /  2006/  /  

2486Serveis en cartera no econòmics de Consum. Suport activitat 2005. Diputació 
de Barcelona

2004/  /  2007/  /  

2360Calendaris 2005 2005/  /  2005/  /  

2486Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OMIC). Diputació de Barcelona 2006/  /  2006/  /  

2487Campanya sobre els riquisits mínims exigibles als establiments pel que fa a la 
informació als consumidors

2006/  /  2006/  /  

2487Cartes de comerç 2007/  /  2007/  /  

2487Convocatòria reunió Comerç amb bars-restaurants de la plaça 2007/09/07 2007/09/07

2487Cambra de Comerç de Barcelona. Sol·licituds a l'Ajuntament 2007/  /  2007/  /  

2487Cicle de debats al voltant del comerç urbà. Parlem de comerç ! 2007/  /  2007/  /  

2487Projecte de dinamització del comerç a Sant Feliu de Codines 2007/04/02 2007/04/02

2487Premis de la Diputació de Barcelona a les millors actuacions municipals en 
comerç urbà i de proximitat

2007/  /  2007/  /  

2267 - Mª Pilar Castañeda RodrigoOficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta : Telefònica Movistar

2008/  /  2008/  /  

2267Xarxa Local de Consum 2008/  /  2008/  /  

2267Comerç - Campanya " Regala Sant Feliu, Compra Sant Feliu " 2008/  /  2008/  /  

2267Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta Taller automòbil

2008/  /  2008/  /  

2267Oficina Provincial d'Informació al Consumidor. Diputació de Barcelona. 2008/  /  2008/  /  

2267 - Mª del Carmen Gomez SomozaOficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Telefònica Movistar

2008/  /  2008/  /  

2267Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Servei de Telefonia fixa

2008/  /  2008/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor.  Consultal: Reclamació servei no prestat correctament d'electricitat

2008/  /  2008/  /  

2268Fulls oficials de reclamacions 2008/  /  2008/  /  

2268Maletes didàctiques. Servei de Suport a les Polítiques de Consum 2008/  /  2008/  /  
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2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació servei no prestat telefonia mòbil

2008/  /  2008/  /  

2268Activitats educatives per a la població en matèria de consum 2008/  /  2008/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació factura degut a averia elèctrica

2008/  /  2008/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació serveis no prestats hotel

2008/  /  2008/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació a una entitat financera

2008/  /  2008/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació per la venta d'un producte defectuós

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Informació perquè l'empresa Piscinas Munt faci la 
reparació d'una piscina

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació d'una factura de lloguer de vehícles amb un 
import més elevat del de la reserva

2009/  /  2009/  /  

2268Suport a les polítiques de consum 2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació pel canvi de destinació d'un vol amb 
despeses suplementàries

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
consumidor. Consulta : Reclamació per no informar que el producte no entrava 
en la garantia

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
consumidor. Consulta: reclamació d'una factura de telèfon mòbil

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: reclamació d'una factura d'electricitat d'Electra 
Caldense per un excés de consum

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: reclamació d'una factura d'electricitat d'Electra 
Caldense per un excés de consum

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: reclamació per la negativa a donar un telèfon mòbil per 
confusió amb els números dels documents d'identitat

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: reclamació per no executar una garantia

2009/  /  2009/  /  
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2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Denúncia a una empresa de gas butà per no canviar 
una bombona de gas defectuosa

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Informació referent a la compra d'un DVD defectuó a 
Elite Centrer a Baricentro

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: reclamació d'una factura d'electricitat d'Electra 
Caldense per un excés de consum

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Denúncia a una entitat bancària Cetelem per una tarjeta 
de crèdit

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta: Reclamació d'una factura de la llum (Endesa) i la 
negació de donar la baixa del subministrement

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta : Denúncia a una empresa de telefonia mòbil per cobrar 
missatge Premium

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor.  Consulta: Reclamació per l'increment del rebut de l'aigua

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta :  Reclamació al Corte Inglés per no aplicar un 
descompte que indica una etiqueta d'una peça de roba

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Provincial d'Informació al Consumidor. Diputació de Barcelona 2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta : reclamació pel tracte donat per una entitat bancària i 
per no donar la indemnització per pèrdua de feina

2009/  /  2009/  /  

2268Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor. Bústia del 
Consumidor. Consulta : Reclamació pel no retorn d'uns diners pagats per un 
suport TV a l'empresa Menaje del Hogar

2009/  /  2009/  /  
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Codi 101.03.05.00.00

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

PROVEÏMENTS Escorxador

1137  Relació de caps sacrificats a l'escorxador 1909/  /  1909/  /  

1027  Registre de caps sacrificats 1927/  /  1929/  /  

2852Registre de caps sacrificats 1930/  /  1939/  /  

2856Registre de caps sacrificats 1930/  /  1957/  /  

1010  Relació de caps sacrificats 1940/  /  1945/  /  

695  Registre de carns 1950/  /  1950/  /  

1103  Comunicats de caps sacrificats 1953/  /  1976/  /  

1067  Comunicats de caps sacrificats 1957/  /  1958/  /  

1772  Registre de porcs 1959/  /  1962/  /  

1067  Control del pes dels caps de bestiar a l'escorxador municipal 1963/  /  1964/  /  

1104  Comunicats de caps sacrificats 1977/  /  1983/  /  

1255Pròrroga d'adaptació de l'escorxador municipal 1982/  /  1983/  /  

1630  Adeqüació de l'escorxador municipal 1984/  /  1987/  /  

1495  Escorxador 1993/  /  2003/  /  

1118  Llibre d'entrada de sacrifici d'animals de l'escorxador 1994/  /  2003/  /  

1116  Llibre registre de sacrifici de boví 2000/  /  2003/  /  

19/12/2016 Pàgina 226 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.03.06.00.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

1057  Control de proveïment d'oli i d'olives, de vi, de cereals, d'avellanes i de patates 1939/  /  1941/  /  

1069  Control de proveïments de blat i civada 1941/  /  1947/  /  

1057  Control de proveïment d'oli i d'olives 1942/  /  1943/  /  

1058Control de proveïment d'oli i d'olives 1942/  /  1955/  /  

1071  Control de proveïments i de distribució de farina entre els forners 1943/  /  1945/  /  

1063  Control de proveïments i distribució de farina entre els forners 1943/  /  1948/  /  

1061  Control de proveïments 1944/  /  1951/  /  

1003  Control de proveïments i distribució de farina entre els forners 1946/  /  1948/  /  

1090  Declaracions d'ametlla i avellana 1946/  /  1951/  /  

1090  Declaracions de collites i existències de vins i derivats del raïm 1946/  /  1959/  /  

1030  Control de proveïments i distribució de farina 1948/  /  1948/  /  

1004  Control de proveïments i distribució de farina entre els forners 1949/  /  1949/  /  

1070  Control de proveïments d'oli i d'olives 1949/  /  1950/  /  

1006  Control de proveïments 1949/  /  1951/  /  

1073  Control de proveïments 1949/  /  1957/  /  

1005  Control de proveïments i distribució de farina entre els forners 1950/  /  1951/  /  

1060  Notificacions de la quantitat de cereals que s'ha de sembrar 1950/  /  1951/  /  

1060  Reserva de cereals panificables 1951/  /  1952/  /  
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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

1036Cartilles de racionament 1940/  /  1950/  /  

1061  Classificació de cartilles de racionament 1941/  /  1945/  /  

1061  Tiquets de pa del racionament 1943/  /  1943/  /  

974  Delegació local de racionament 1943/  /  1945/  /  

975  Delegació local de racionament 1946/  /  1947/  /  

1059  Delegació local de proveïments 1947/  /  1949/  /  

1059  Servei de carns, cuirs i derivats 1948/  /  1948/  /  

1032  Cens de clients amb col·lecció de cupons de racionament d'adults pel 
racionament de diferents articles

1948/  /  1953/  /  

1033  Cens de clients amb col·lecció de cupons de racionament d'adults pel 
racionament de diferents articles

1948/  /  1953/  /  

1034  Cens de clients amb col·lecció de cupons de racionament d'adults pel 
racionament de diferents articles

1948/  /  1953/  /  

2837Cartilles dels productors d'oli 1949/  /  1949/  /  

1009  Cens de clients amb col·lecció de cupons de racionament d'adults pel 
racionament de pa

1950/  /  1951/  /  

1073  Sol·licituds de targetes de racionament per a nounats 1953/  /  1953/  /  

1059  Declaracions jurades 1953/  /  1954/  /  
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Codi 101.03.06.02.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

Declaracions i autoritzacions 
de collites i existències

1060  Declaracions i autoritzacions de collites i existències de vi 1942/  /  1948/  /  

1062  Declaracions i autoritzacions de collites i existències de vi 1943/  /  1954/  /  

979Declaració de collites i existències de vi 1944/  /  1957/  /  

973  Declaració de collites i existències de vi 1945/  /  1945/  /  

1062  Declaracions i autoritzacions de collites de blat 1947/  /  1951/  /  

1016  Declaracions i autoritzacions de collites i existències de vi 1948/  /  1948/  /  

1030  Declaracions i autoritzacions de collites i existències 1948/  /  1949/  /  

1061  Declaracions i autoritzacions de collites de blat 1949/  /  1950/  /  

1070  Declaracions i autoritzacions de collites i existències 1949/  /  1950/  /  

1079  Declaracions i autoritzacions de collites i existències 1949/  /  1951/  /  

1024  Declaracions i autoritzacions de collites i existències 1950/  /  1951/  /  

1060  Declaracions i autoritzacions de collites i existències de blat. Servei nacional de 
blat

1952/  /  1952/  /  

1032  Declaració de collites i existències d'olives i oli 1953/  /  1954/  /  

1059  Declaracions de collites i existències de vi 1954/  /  1965/  /  
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Codi 101.03.07.00.00

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

PROVEÏMENTS Transport públic

2598Expedients de llicències de taxi cotxe marca Talbot matricula B 14914 1943/01/20 1943/  /  

2598Expedients de llicències de taxi cotxe marca Donnet matricula B-27617 1943/01/20 1943/  /  

2598Expedients de llicències de taxi per un cotxe marca Citroen  número 49.606B 1943/11/08 1943/11/11

2598Expedients de llicències de taxi cotxe marca Delage B-37205 1947/05/20 1947/  /  

2598Expedients de llicències de taxi cotxe marca Panard matricula B-72387 1947/05/07 1947/  /  

2598Expedients de llicències de taxi per un cotxe marca Ford matricula NA 2712 1947/08/04 1947/  /  

1256Llicències de taxi 1982/  /  1984/  /  

2280Sol·licitud de transport escolar. Sra. Maria Angeles Sanchez Redel. Febrer 2001 2001/  /  2001/  /  

2352Itinerari per realitzar el transport escolar 2002/  /  2002/  /  

2281Xerrada sobre transport escolar i de menors. 2003/  /  2003/  /  

2353Documentació relativa a les expedicions i horaris de la concessió Barcelona - 
Sant Feliu de Codines amb filloles V-GC-39: B

2005/  /  2005/  /  

2353Documentació relativa al transport de viatgers per carretera entre Barcelona i 
Sant Feliu de Codines

2005/  /  2006/  /  

1993Itinerari i punts de parada del servei discrecional consolidat amb reiteració 
d'itinerari entre rotonda entrada poble de Sant Feliu de Codines i CEE Can Vila 
de Mollet del Vallès

2008/  /  2008/  /  

1993Punts de parada del servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari 
entre carretera BP-1241 (entrada poble) de Gallifa i Col·legi Immaculat Cor de 
Maria, SES Manuel Carrasco i Formiguera, CEIP Jaume Balmes

2008/  /  2008/  /  

1993Servei Territorial de ports i transports. Itinerari i punts de parada del servei 
discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari entre rotonda entrada poble de 
Sant Feliu de Codines i Piscines Can Butjosa de Parets del Vallès

2008/  /  2008/  /  

1993Itinerari i punts de parada del servei discrecional consolidat amb reiteració 
d'itinerari entre rotonda entrada poble plaça Diputació de Sant Feliu de Codines 
i CEE Montserrat Montero-Granollers

2008/  /  2008/  /  

1993Modificació de les expedicions i dels horaris del servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera entre Barcelon i Santa Maria d'Oló amb 
filloles (V-6427)

2008/  /  2008/  /  

1993Itineraris dels transports de viatgers: Moià-Barcelona, Lliça d'Amunt-Bigues i 
Riells

2009/  /  2009/  /  

1995Modificacions del servei de transport Empresa Sagalés, S.A. 2010/  /  2010/  /  
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Codi 101.03.08.00.00

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

PROVEÏMENTS Juntes i comissions 
municipals

2487Sol·licitud de la Junta del Grup de Comerciants Codinencs. Sol·licituds diverses 
relatives a l'estat de comptes de les subvencions i de les activitats previste pel 
2008

2007/  /  2007/  /  

Codi 101.04.00.00.00

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

SERVEIS SOCIALS

980  Accidents laborals 1931/  /  1964/  /  

1081  Comunicats accidents laborals 1981/  /  1982/  /  

Codi 101.04.01.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Centres assistencials

1254Equipaments socials, guarderies infantils 1974/  /  1977/  /  

2346Memòria dels serveis socials d'atenció primaria 2001/  /  2001/  /  

2346 Conté el reglament intern del centreCreació de l'establiment de serveis socials centre obert dels infants ("Centre 
Obert Inf@nts")

2002/  /  2003/  /  

2348Projecte educatiu del Centre Obert Infants (Centre Obert Inf@nts) 2003/02/  2003/02/  

2349Memòria anual de l'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) de Sant 
Feliu de Codines

2005/  /  2005/  /  

2580Finançament de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del 
Vallès (IMSD)

2007/  /  2007/  /  
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SERVEIS SOCIALS Cooperació i solidaritat

2348Recolzament moral a nens malalts. Cadenes de solidaritat 2001/  /  2003/  /  

2281Colònies Saharauis. Directores escoles i AMPES. Desembre 2003 2003/  /  2003/  /  

2348Programa d'aliments per la solidaritat. Creu Roja 2003/  /  2003/  /  

2348Creu Roja a Barcelona ajut alimentari procedent dels excedents alimentaris de 
la U.E. a Catalunya

2005/  /  2005/  /  

2504Creu Roja Espanyola. Aliments per la Solidaritat 2005/10/  2005/10/  

2450Projecte integració social de joves, Serpaj a Argentina, enviat per l'Àrea de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Carta agraïment i 
projecte

2006/04/  2006/04/  

2264Sol·licitud d'ajuda d'emergència microfons de Catalunya per a la Cooperació al 
Desenvolupament

2008/10/14 2008/10/14

2265Sol·licitud ajuda d'emergència cooperació internacional. Microfons de 
Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament

2008/05/  2008/05/  

2266Projecte de colònies per a infants sahrauís estiu 2009 2009/04/08 2009/04/08

2266Proposta d'aprovació de l'ajut d'emergència als efectes del terratrèmol a Haití: 
Fase de reconstrucció

2010/01/26 2010/01/26

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

981  Relació de refugiats 1937/  /  1939/  /  

981  Subsidi al combatent 1944/  /  1945/  /  

1137  Expedients de sol·licituds de pensió per ferits de guerra 1976/  /  1980/  /  

1138  Expedients de sol·licituds de pensió per vídues de guerra 1976/  /  1980/  /  
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SERVEIS SOCIALS Assistència social

1137  Padró de pobres 1918/  /  1942/  /  

870  Llibre d'actes del subsidi famiiar 1939/  /  1939/  /  

1137  Plat únic 1939/  /  1940/  /  

981  Subsidis família nombrosa 1939/  /  1944/  /  

1127  Orfes 1940/  /  1955/  /  

1137  Expedient d'ajuda als damnificats per a la riada de 1962 1962/  /  1962/  /  

1157  Campanyes contra el càncer 1963/  /  1969/  /  

1157  Nadal del pobre 1968/  /  1968/  /  

1157  Aldees infantils SOS 1969/  /  1969/  /  

1258Institut nacional de previsió i inspecció provincial de Barcelona 1971/  /  1980/  /  

1258Ministeri de Treball Institut Nacional de Treball 1980/  /  1980/  /  

1285  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1986/  /  1990/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1991 (U.B.A.S.P.) 1991/  /  1991/  /  

1286  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1991/  /  1993/  /  

2448Relació d'ajut econòmics concedits 1991/  /  1996/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1992 1992/  /  1992/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1993 1993/  /  1993/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1994 1994/  /  1994/  /  

1287  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1994/  /  1995/  /  

1656Aliments per a la Creu Roja 1994/  /  2004/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1995 1995/  /  1995/  /  

1287 Número d'expedient: ES/6349/95, I Núm. De registre S02075Inscripció al registre d'entitats, serveis i establiments socials de la UBASP 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

1995/  /  1995/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1996 1996/  /  1996/  /  

1288  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1996/  /  1997/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1997 1997/  /  1997/  /  

1289  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1997/  /  1997/  /  

2448Relació d'ajuts econòmics concedits 1997/  /  1997/  /  

2448Donatius per ajuts socials 1997/  /  1997/  /  
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692Memòries del servei d'assistència social any 1998 1998/  /  1998/  /  

1290  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1998/  /  1998/  /  

2448Relació d'ajuts econòmics 1998/  /  2000/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 1999 1999/  /  1999/  /  

1291  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 1999/  /  1999/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2000 2000/  /  2000/  /  

1292  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 2000/  /  2000/  /  

1293  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 2000/  /  2001/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2001 2001/  /  2001/  /  

2448Relació d'ajuts econòmics 2001/  /  2001/  /  

1294  Expedients de la regidoria de Serveis Socials 2001/  /  2002/  /  

1656Targes d'aparcament per a minusvàlids 2001/  /  2006/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2002 2002/  /  2002/  /  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport . Expedient 1/75 2002/09/  2002/09/  

2346Actuacions relacionades amb l'estat de salut d'una senyora i la seva custòdia 2002/05/06 2002/05/06

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 00/74 2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 97/58 2002/10/  2002/10/  

2346Expedient d'ajut per despeses d'alimentació residència. Expedient 97/58 2002/10/  2002/10/  

2346Expedient d'ajut  puntual per menjador escolar. Expedient 01/138 2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per despeses de bolquers. Expedient 02/50 2002/12/  2002/12/  

2346Aprovació inicial de la normativa reguladora d'ajuts econòmics. Aprovació 
barems econòmics per la concessió d'ajuts econòmics dels serveis de Benestar 
Social

2002/  /  2002/  /  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 00/128 2002/10/  2002/10/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport al centre hospitalari. Expedient 99/55 2002/10/  2002/10/  

2346Expedient d'ajut per despeses de llum. Expedient 99/24 2002/07/  2002/07/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport . Expedient 97/58 2002/09/  2002/09/  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 2/106 2002/08/  2002/08/  

2346Expedient d'ajut per despeses de llum. Expedient 2/106 2002/09/  2002/09/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 97/58 2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per alimentació a la residencia Agustí Santacruz. Expedient 
97/58

2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 02/138 2002/10/  2002/10/  
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2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 02/106 2002/07/  2002/07/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 97/58 2002/07/  2002/07/  

2346Expedient d'ajut per alimentació. Expedient 01/138 2002/12/  2002/12/  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 00/74 2002/12/  2002/12/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 97/58 2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport al centre hospitalari. Expedient 99/55 2002/11/  2002/11/  

2346Expedient d'ajut per despeses d'alimentació infants. Expedient 00/74 2002/09/  2002/09/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport, aliments i medicació. Expedient 
1/138

2002/11/  2002/11/  

2448Beques activitats d'estiu 2002/06/  2002/06/  

2348Expedient d'ajut per despeses de transport de persona minusvalida. Expedient 
99/6

2002/12/  2003/07/  

692Memòries del servei d'assistència social any 2003 2003/  /  2003/  /  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 00/74 2003/02/  2003/02/  

2346Expedient d'ajut per  despesesde bolquers i llet infantil. Expedient 01/109 2003/02/  2003/04/  

2346Expedient d'ajut per despeses de llum. Expedient 95/31 2003/01/  2003/01/  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 02/31 2003/01/  2003/01/  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 02/40 2003/02/  2003/02/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 00/60 2003/03/  2003/03/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 02/143 2003/03/  2003/03/  

2346Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 00/74 2003/01/  2003/04/  

2346Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 02/149 2003/03/  2003/03/  

2346Expedient d'ajut per despeses per aliments. Expedient 01/25 2003/01/  2003/01/  

2346Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 02/31 2003/01/  2003/04/  

2346Expedient d'ajut per despeses de medicació. Expedient 02/149 2003/03/  2003/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport.  Expedient 02/28 2003/04/  2003/04/  

2347Expedient d'ajut per despeses de medicació.  Expedient 02/4 2003/10/  2003/10/  

2347Expedient d'ajut per despeses de bolquers.  Expedient 01/106 2003/11/  2003/11/  

2347Expedient d'ajut per despeses transport. Expedient 02/28 2003/05/  2003/05/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació i transport.  Expedient 97/19 2003/09/  2003/12/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació.  Expedient 03/77 2003/11/  2003/12/  

2347Expedient d'ajut per despeses de tractament psicològic.  Expedient 95/25 2003/07/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació.  Expedient 98/25 2003/09/  2003/12/  
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2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 00/74 2003/05/  2003/07/  

2347Expedient d'ajut per despeses transport. Expedient 02/28 2003/04/  2003/04/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació.  Expedient 03/67 2003/10/  2003/11/  

2347Expedient d'ajut per despeses de medicació.  Expedient 02/145 2003/11/  2003/11/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 02/31 2003/07/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport.  Expedient 03/58 2003/11/  2003/11/  

2347Expedient d'ajut per despeses de medicació.  Expedient 00/74 2003/03/  2003/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació.  Expedient 03/65 2003/07/  2003/08/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació nadó. Expedient 03/7 2003/06/  2003/08/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 02/153 2003/07/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 98/25 2003/07/  2003/07/  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport.  Expedient 99/55 2003/11/  2003/11/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 01/125 2003/08/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 03/67 2003/08/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació.  Expedient 03/7 2003/09/  2003/12/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 03/47 2003/07/  2003/09/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 97/43 2003/11/  2003/12/  

2348Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 02/28 2003/06/  2003/06/  

2348Memoria Serveis Socials d'Atenció Primaria Sant Feliu de Codines. 2003/  /  2003/  /  

2348Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 02/149 2003/06/  2003/09/  

2348Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 03/68 2003/07/  2003/07/  

2348Expedient d'ajut per despeses d'alimentació, medicació i transport. Expedient 
03/64

2003/06/  2003/08/  

2348Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 03/79 2003/12/  2003/12/  

2348Expedient d'ajut per la taxa d'escombraries. Expedient 03/57 2003/12/  2003/12/  

2349Documentació relativa a gestions portades a terme pels Serveis Socials 2003/  /  2004/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2004 2004/  /  2004/  /  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 01/57 2004/01/  2004/01/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació infantil. Expedient 01/106 2004/01/  2004/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 04/3 2004/01/  2004/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 95/92 2004/01/  2004/01/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 03/77 2004/01/  2004/03/  
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2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 02/30 2004/01/  2004/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 97/43 2004/01/  2004/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses d'alimentació. Expedient 03/7 2004/01/  2004/03/  

2347Expedient d'ajut per despeses de transport. Expedient 03/74 2004/01/  2004/03/  

2348Expedients d'ajut de despeses farmacèutiques. Expedient 00/74 2004/02/  2004/02/  

2348Expedients d'ajut de despeses d'alimentació. Expedient 03/6 2004/02/  2004/03/  

2348Expedients d'ajut de despeses d'alimentació. Expedient 04/13 2004/02/  2004/03/  

2348Expedients d'ajut de despeses d'alimentació. Expedient 03/74 2004/02/  2004/03/  

2348Expedients d'ajut de despeses de transport. Expedient 03/58 2004/03/  2004/03/  

2348Memoria Serveis Socials d'Atenció Primaria Sant Feliu de Codines. 2004/  /  2004/  /  

2348Aprovació de la fitxa del projecte de desenvolupament dels serveis socials 
d'atenció domiciliària.

2004/06/28 2004/06/28

2348Expedients d'ajut de despeses de llum. Expedient 03/77 2004/02/  2004/02/  

2282Protocol d'intervenció i coordinació en l'àmbit de menors: prevenció i tractament 
de l'absentisme escolar, programa escola-treball.

2004/  /  2005/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2005 2005/  /  2005/  /  

2345Protocol d'actuació davant el supòsit de violència de gènere 2005/  /  2005/  /  

2345Proposta de benestar social de suport al projecte SADIBA, de suport al servei 
d'atenció domiciliària

2005/  /  2005/  /  

2452Informes del servei d'assistència social sobre l'adequació de l'habitatge 2005/  /  2005/  /  

2349Informes del servei d'assistència social. Informes de reagrupament familiar 2005/  /  2006/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2006 2006/  /  2006/  /  

693Informes del servei d'assistència social sobre arrelaments socials. Any 2006 2006/  /  2006/  /  

693Informes del servei d'assistència social per tramitar el reagrupament familiar. ( 
informe habitatge) Any 2006

2006/  /  2006/  /  

2345Sol·licituds de certificats d'arrelament social 2006/  /  2006/  /  

2345Sol·licituds d'informació relatives als serveis socials 2006/  /  2006/  /  

2349Aprovació del finançament de la xarxa bàsica de Serveis Socials per a l'any 
2005

2006/  /  2006/  /  

2349Informes del servei d'assistència social. Informes d'inserció social 2006/  /  2006/  /  

2450Centre Obert Infants. Inscripció al registre d'Entitats, Serveis i Establiments 
Socials.

2006/  /  2006/  /  

2450Justificacions documentals que acrediten la disponibilitat d'una vivenda 
adequada per atendre les necessitats d'una família

2006/  /  2006/  /  
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2450Proposta contractació dels serveis de la Fundació Pere Tarrés. Educador 
Social. Juntes de Govern Local 20/02/2006, 03/04/2006, 26/06/2006 i 
03/10/2006

2006/02/20 2006/10/03

2450Informes del servei d'inserció social 2006/  /  2006/  /  

2450Incorporació del tècnic d'immigració. Carta informativa 2006/10/  2006/10/  

2450Proposta de sol·licitud d'espai lúdic per a la gent gran. Programa d'espai públic 
de la Diputació de Barcelona. Junta de Govern Local 24-07-2006

2006/07/24 2006/07/24

2450Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. S.A.D.I.B.A. Sol·licitud 2006 2006/  /  2006/  /  

692Memòries del servei d'assistència social any 2007 2007/  /  2007/  /  

693Informes del servei d'assistència social per tramitar el reagrupament familiar. ( 
informe habitatge) Any 2007

2007/  /  2007/  /  

693Informes del servei d'assistència social sobre arrelaments socials. Any 2007 2007/  /  2007/  /  

2264Memòria Serveis Socials 2007/  /  2007/  /  

2264 - Francesc Paré BarniolSol·licitud presentada pel Sr. F.P.B. per fer de monitor del Casal de Nadal 2007/  /  2007/  /  

2264Programa del retorn voluntari per persones estrangeres immigrades 2007/12/  2007/12/  

2580Organigrama de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona 2007/  /  2007/  /  

2580Sol·licitud núm. Registre 2007/3684 2007/  /  2007/  /  

2580Augment del cost del servei de teleassistència per l'any 2008 2007/  /  2007/  /  

2580Substitució vacances treballadora familiar 2007/07/09 2007/07/09

2580Diversos 2007 2007/  /  2007/  /  

2580Tríptic informatiu de sobre els drets de les dones amb 10 idiomes 2007/06/  2007/06/  

2580Proposta d'acord per la realització del circuit d'acollida per a persones 
nouvingudes

2007/07/23 2007/07/23

2580Proposta d'acord econòmic de la setmana contra la violencia de gènere del 19 
de novembre al 3 de desembre de 2007

2007/07/09 2007/07/09

2580Plan estrategico de ciudadania e integración 2007-2010. Encuentro dirigido a 
entidades locales bajo el título construyendo ciudadania: el papel de los 
municipios en la integración de los inmigrantes

2007/  /  2007/  /  

2580Inscrits al circuit de salut 2007/04/  2007/12/  

2580Sol·licitud d'un informe d'actualització sociodemogràfica a la Diputació de 
Barcelona

2007/11/  2007/11/  

2580Circuit de Salut Gent Gran 2007/  /  2007/  /  

2580Informació projecte ENCAIX. Consell Comarcal 2007 2007/  /  2007/  /  

2580Delegació de la representació com a patró de la Fundació Agustí Santacruz. 
Documentació relativa al patronat de la Fundació Agustí de Santacruz

2007/  /  2007/01/  
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2580Ruta per Sant Feliu. Vine i coneix Sant Feliu 2007/04/  2007/04/  

2580Petició reunió Mossos d'Esquadra. Serveis Socials 2007 2007/  /  2007/  /  

2580Proposta d'acord per l'aprovació dels projectes d'acollida i integració per a 
famílies en procés de reagrupament familiar

2007/07/  2007/07/  

2580Carta informe de migració i ciutadania 2007/03/  2007/03/  

2580Inauguració del Circuit de Salut instal·lat a l'exterior del Centre Cívic La Fonteta 2007/04/14 2007/04/14

2580Carta al Conseller Medi Ambient i Habitatge. Subvencions lloguer arrendataris 
amb risc d'exclusió

2007/  /  2007/  /  

2580Protocol de les activitats de Nadal i Reis. Gent Gran 2007/  /  2007/  /  

2580Casal municipal de la gent gran. Donació impresora. Diputació de Barcelona 2007/  /  2007/  /  

2580Justificació despeses UBASP 2006 2007/02/15 2007/02/15

2264Ajuts individuals de menjador escolar curs 2007/2008 2007/  /  2008/  /  

2264Sol·licituds d'inscripció al Casal de Nadal dies 24,27,28 i 31 de desembre de 
2007 i 2,3 i 4 de gener de 2008

2007/  /  2008/  /  

2580Sol·licitud del projecte sadiba 2007/11/  2008/04/  

692Memòries del servei d'assistència social any 2008 2008/  /  2008/  /  

694Informes del servei d'assistència social per tramitar el reagrupament familiar. ( 
informe habitatge) Any 2008

2008/  /  2008/  /  

694Informes del servei d'assistència social sobre arrelaments socials. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2264Dependència increment SAD (Servei d'Atenció Domiciliària) 2008/12/  2008/12/  

2264Setmana conta la violència de gènere. Novembre 2008 i Juny 2008 2008/06/  2008/11/  

2264Ajuts de menjador curs 2008-2009. Resolució de l'Alcaldia 2008/09/  2008/09/  

2264Carta informativa i enviament butlletes d'inscripció  " Vine i Coneix Sant Feliu "  
octubre 2008 i setembre 2008

2008/09/  2008/10/  

2264Carta benvinguda circuit d'acollida visita dels nous empadronats estrangers 2008/09/08 2008/09/08

2264Carta Consell Comarcal agraïment als tècnics de serveis socials. Llei de 
Dependència

2008/10/06 2008/10/06

2264Còpia conveni marc per fomentar i implamentar els diferents programes 
d'intervenció en l'àmbit de competències de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

2008/  /  2008/  /  

2264Casal de Nadal desembre 2008 - gener 2009 2008/10/  2008/10/  

2264Inscrits al circuit de salut. Març - Novembre 2008 2008/03/  2008/11/  

2264Despeses UBASP 2007 2008/01/28 2008/01/28

2264Diputació de Barcelona. Demandes Tècniques. Projecte Sadiba (Servei 
d'Atenció Domiciliària)

2008/  /  2008/  /  
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2264Cartes de responsabilitat Casal d'Estiu. Zona Esportiva Solanes 2008/06/  2008/06/  

2265Fitxa-Plans d'accessibilitat municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines. Novembre 2008. Departament d'Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya

2008/  /  2008/  /  

2265" Vine i Coneix Sant Feliu ".  Edició 28 de juny de 2008 2008/06/  2008/06/  

2265Memòria Serveis Socials Bàsics 2008 2008/  /  2008/  /  

2265Resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2008-
2009

2008/  /  2009/  /  

2266Justificació ajuts de menjador 2008-2009 2008/  /  2009/  /  

2265Despeses UBASP 2008 2009/01/20 2009/01/20

2265Pla de convivència 2009/03/03 2009/03/03

2265Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització per als Ajuntament 2009. 
Diputació de Barcelona

2009/03/06 2009/03/06

2265Casal de Setmana Santa 2009/01/  2009/01/  

2265Sol·licitud activitat Companys de Barri 2009/  /  2009/  /  

2265Inscripcions circuit de salut 2009/  /  2009/  /  

2266Consell Comarcal del Vallès Oriental modificació graelles complimentades pel 
SAD social i SAD de dependència del primer semestre del municipi de Sant 
Feliu de Codines

2009/  /  2009/  /  

2266Consell Comarcal del Vallès Oriental graelles complimentades pel SAD social i 
SAD de dependència del primer semestre del municipi de Sant Feliu de Codines

2009/  /  2009/  /  

2266Inscripcions Circuit de Salut 2009/11/  2009/11/  

2266Consell Comarcal del Vallès Oriental. Dependència. Acord Tècnic de suport als 
municipis per l'elaboració del PIAS

2009/03/  2009/03/  

2266Ajuda a DIPAMES COOPERACIÓ 2009/07/  2009/07/  

2266Proposta de col·laboració amb Càrites Parroquial de Sant Feliu de Codines 2009/05/11 2009/05/11

2266Oferta formativa per a profesionals en immigració. Secretaria per la immigració. 
Departament d'Acció Social i Ciutadania

2009/03/19 2009/03/19

2266Memòria Serveis Social Any 2009 2009/  /  2009/  /  

2267Consell Comarcal del Vallès Oriental. Graella complimentada del SAD social 
segon semestre de 2009 i certificat global d'hores prestades per aquest 
concepte

2009/  /  2009/  /  

2266 - Mossèn RosichCarta a Mossèn R. 2010/12/10 2010/12/10

2266 - Alejandra Cortazar Vilanova
-Laura Jimenez Saurina

Compromís de voluntariat Centre Obert Inf@ants de A.C.V. i L.J.S. 2010/03/23 2010/04/21

2266Despeses UBASP 2009 2010/01/15 2010/01/15
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2266Sol·licitud espai per a la festa del Ramadà 2010/09/06 2010/09/06

2266Inscrits al circuit de salut. Any 2010 2010/04/15 2010/04/15

2267Sol·licitud d'adhesió al programa d'arranjament d'habitatge per a la gent gran 
de la província de Barcelona de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, en col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya

2010/06/07 2010/06/07

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

1157  Formació de llistes de patrons i obrers amb dret a nomenar la Comissió del 
treball

1919/  /  1919/  /  

1157  Moviment del treball fabril 1921/  /  1921/  /  

2497  Cens obrer i patronal 1922/  /  1923/  /  

870  Llibre d'actes de la delegació local del Consell de Treball 1929/  /  1929/  /  

1160  Assegurança obrera 1953/  /  1958/  /  

1663  Plans d'ocupació 1980/  /  1983/  /  

1214  Plans d'ocupació: I al IV 1981/  /  1984/  /  

1215  Plans d'ocupació V: urbanització de la plaça Basella 1985/  /  1985/  /  

1272  Curs d'ofimàtica documental 1993/  /  1993/  /  

1669  Estudi de detecció d'oportunitat iactivitats per al desenvolupament local 1997/  /  1997/  /  

2280 Empresa : InformenatCurs d'ofimàtica per a nois majors de 16 anys que estiguin a l'atur. 1999/  /  1999/  /  

2353Expedients dels plans d'ocupació documentació complementaria del Pla 
d'Ocupació

2000/  /  2000/  /  

2353Programació de les accions per al 2002 del Pacte Territorial de Promoció 
Econòmica i Ocupació.

2002/01/  2002/01/  

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

1157  Junta local de Reformes socials 1910/  /  1910/  /  

1157  Junta de protecció a la infància 1911/  /  1922/  /  

1138  Junta local de reformes socials 1923/  /  1923/  /  

1137  Junta local de protecció a la infància 1940/  /  1956/  /  

1254Junta provincial d'assistència social 1976/  /  1981/  /  
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Codi 101.05.00.00.00

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

SANITAT

1361  Expedients de la Regidoria de Joventut, Sanitat i Serveis Socials 1983/  /  1985/  /  

1295  Expedients de la regidoria de Sanitat 1986/  /  1990/  /  

1296  Expedients de la regidoria de Sanitat 1991/  /  1993/  /  

1297  Expedients de la regidoria de Sanitat 1994/  /  1997/  /  

1298  Expedients de la regidoria de Sanitat 1998/  /  1999/  /  

1576  Expedients de la regidoria de Sanitat 1999/  /  2000/  /  

1299  Expedients de la regidoria de Sanitat 2000/  /  2000/  /  
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Codi 101.05.01.00.00

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

SANITAT Cementiri i serveis funeraris

1822  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1888/  /  1939/  /  

969  Llibre d'acords de la Junta i nínxols del cementiri 1891/  /  1918/  /  

1821  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1891/  /  1939/  /  

2812  Registre de nínxols 1892/  /  1896/  /  

2852Registre de nínxols 1896/  /  1972/  /  

766  Gestió de nínxols 1902/  /  1905/  /  

766  Registre de nínxols 1907/  /  1939/  /  

407  Registre de nínxols 1927/  /  1939/  /  

1068  Llicències per a enterraments 1936/  /  1954/  /  

482  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

483  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

484  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

485  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

486  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

768  Títols de propietat de nínxols del cementiri municipal 1940/  /  1988/  /  

1216  Revisió tarifes dels serveis funeraris 1957/  /  1991/  /  

1255Cessió d'un nínxol de propietat 1980/  /  1980/  /  

933  Sol·licitud de canvis de nom de nínxols 1987/  /  1988/  /  

1495  Expedient de caducitat de la concessió de nínxols 1987/  /  1988/  /  

1495Problemàtica amb l'expedient de caducitat de concessió del nínxol núm. 52, 
sèrie 2a, classe 1a

1994/  /  1994/  /  

963  Canvis de nom de títols de nínxols 1994/  /  2000/  /  

Codi 101.05.02.00.00

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

SANITAT Epidèmies i contagis

1255Instruccions per la prevenció d'infeccions. Còlera 1977/  /  1977/  /  

2203  Brot de legionel·la 2003/  /  2003/  /  

2504Informe sobre brot epidèmic d'urticària en escolars per contacte amb erugues 
processionàrier en el parc

2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.05.03.00.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

1136  Inspecció sanitària 1901/  /  1940/  /  

1118  Comunicats d'inspecció sanitari de l'escorxador municipal 1997/  /  2003/  /  

2505Acta d'inspecció relativa a un brot urticariforme en la plaça dels Pinets 2007/  /  2007/  /  

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

1136  Anàlisi bacteriològic d'aigua 1930/  /  1933/  /  

1079  Anàlisi d'aigua 1963/  /  1963/  /  

1254Anàlisis efectuats a l'aigua 1967/  /  1984/  /  

1254Tractament i desinfecció de les aigües públiques 1971/  /  1971/  /  

1254Expedient del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya relatiu a l'oli i als espàrrecs

1982/  /  1983/  /  

767  Vigilància d'aigua per consum públic 1992/  /  1992/  /  

2202  Anàlisi Aigua per consum públic 2001/  /  2002/  /  

2203  Anàlisi d'aigua per consum públic 2003/  /  2004/  /  

1645  Informe d'inspecció sanitària de la xarxa d'aigua 2004/  /  2004/  /  

2504Anàlisis d'aigua any 2005 2005/  /  2005/  /  

2504Actes d'inspeccions aigua anys 2005 i 2006 2005/  /  2006/  /  

2504Centre de Salut. Tractament aigües 2006/10/  2006/10/  

2504Anàlisis d'aigua any 2006 2006/  /  2006/  /  

2504Actes inspecció sanitària aigua 2007/  /  2007/  /  

2505Resultats d'analitiques d'aigua 2007/  /  2007/  /  
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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

2486Campanya d'inspecció comercial de consum. Ajuntament i Diputació de 
Barcelona

2006/05/  2006/05/  

2504Nota informativa. Advertencia sobre risc utilització productes henna negra 2006/03/09 2006/03/09

2505Comunicats d'inspecció d'aliments. Visites de seguretat alimentària. Diputació 
de Barcelona. Escoles, Bressol, Residències

2007/  /  2007/  /  

2505Questionari sobre activitats realitzades per les administracions local en matèria 
de seguretat alimentària

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

1157  Vacunació 1921/  /  1921/  /  

817  Registre de vacunació 1950/  /  1950/  /  

1029  Revisions mèdiques de nenes 1950/  /  1950/  /  

1029  Control sanitari de la població. Vacunació 1950/  /  1950/  /  

1029  Revisions mèdiques de nens 1950/  /  1950/  /  

1079Registre de vacunats 1956/  /  1956/  /  

1136  Vacunació 1959/  /  1968/  /  

1079  Campanya de vacunació 1963/  /  1965/  /  

1254Descripció dels proveïments públics d'aigua per al comsum.Xarxa de vigilància 
de la qualitat sanitària de les aigües de proveïment públic

1984/  /  1984/  /  

Codi 101.05.03.04.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Desinfecció i desratització

1157  Campanya de desratització 1967/  /  1967/  /  

2504Ajuntament de Sant  Feliu de Codines.  Pla de control de plagues. ISS Higiene 
Ambiental 3D

2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.05.03.05.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Denúncies per infracció 
sanitària

1157  Aigües brutes 1902/  /  1902/  /  

1157  Control de llocs de venda de substàncies alimentàries 1921/  /  1921/  /  

1157  Expedient d'inspecció i reconeixement practicats pels facultatius als locals de 
reunions i espectacles públics

1928/  /  1928/  /  

1255Denúncies relatives a sanitat 1971/  /  1981/  /  

Codi 101.05.04.00.00

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

SANITAT Personal facultatiu, cos mèdic 
municipal

1136  Personal facultatius 1939/  /  1941/  /  

1136  Metge assistència pública 1940/  /  1940/  /  

1079  Llibre-registre de presentació dels metges d'assistència pública domiciliària que 
han gaudit de llicència

1952/  /  1952/  /  

1255Metge titular 1980/  /  1980/  /  

1255Nomenaments de comadrona 1980/  /  1980/  /  

1636  Llibre de firmes de control de visites de la llevadora 1984/  /  1988/  /  

2203  Nomentament farmacèutic 2004/  /  2004/  /  
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Codi 101.05.05.00.00

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

SANITAT Centres sanitaris municipals

1189  Sol·licitud d'integració del municipi a l'àrea bàsica de salut de Caldes de 
Montbui

1989/  /  1989/  /  

2202  Centres sanitaris municipals 2001/  /  2002/  /  

2203  Centres sanitaris municipals 2003/  /  2004/  /  

2505Proposta d'ubicació del nou CAP (Centre de Salut) 2004/06/04 2004/06/04

2504Servei Català de la Salut. Despeses Centre de Salut any 2005 2005/  /  2005/  /  

2299Centres sanitaris municipals. 2006/  /  2006/  /  

2504Justificació despeses Centre de Salut any 2006. Servei Català de la Salut 2006/  /  2007/07/19

2504Justificació despeses Centre de Salut. 1er. Trimestre 2007 2007/01/  2007/03/  

2505Cat Salut. Sol·licitud de material pel Centre de Salut 2007/  /  2007/  /  

2505Horaris Centre de Salut 2007/  /  2007/  /  

2504Justificació despeses. Centre de Salut 2007 2008/03/06 2008/03/06

Codi 101.05.06.00.00

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

SANITAT Farmàcies

1136  Farmàcies 1928/  /  1933/  /  

1079  Expedients relatius a farmàcies 1965/  /  1971/  /  

1255Compra de farmàcia 1971/  /  1981/  /  

2505Expedients de llicències d'obertura de farmàcies. Autorització de una nova 
oficina de farmàcia al local situat al carrer Barcelona núm. 1

2007/03/  2007/03/  

Codi 101.05.07.00.00

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

SANITAT Ambulància

2299Transport sanitari. 2000/  /  2000/  /  

2504Informació  de moció demanant reforç d'emergències amb una base 
d'ambulàncies a Caldes de Montbui

2006/03/  2006/03/  
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Codi 101.05.08.00.00

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

SANITAT Serveis veterinaris

1065Cens caní 1943/  /  1949/  /  

1065  Vacunació de gossos 1949/  /  1950/  /  

869  Registre de gossos 1951/  /  1951/  /  

1136  Certificats de vacunació contra la ràbia pels gossos 1953/  /  1965/  /  

1080Cens caní 1955/  /  1984/  /  

1046  Cens caní 1960/  /  1970/  /  

1265Sol·licitud per la instal·lació d'una gossera al carrer Molí, 3 1973/  /  1973/  /  

1113  Control sanitari pel trasllat dels animals a l'escorxador 2000/  /  2001/  /  

1114  Control sanitari pel trasllat dels animals a l'escorxador 2002/  /  2002/  /  

1115  Control sanitari pel trasllat dels animals a l'escorxador 2002/  /  2003/  /  

2504Sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'assessorament tècnic. Colònies de gats 2007/  /  2007/  /  

2504Entrada en vigor de la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels animals, en 
virtut del qual s'estableix la prohibició de sacrificar gats i gossos a les 
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia

2007/  /  2007/  /  

2504Exposició sobre la tinença responsable d'animals domèstics 2007/04/19 2007/04/30

2504Aixecament suspensió temporal del servei públic comarcal Centre d'Acollida 
d'Animals Domèstics de Companyia

2007/02/  2007/02/  

2505Cens i identificació veterinària. Cens d'animals de companyia de Sant Feliu 2007/07/12 2007/07/12

1993Quota anual per la col·laboració del Consell del Col·legi de Veterinaris de 
Catalunya per la gestió del cens i registre d'animals perillosos.

2008/  /  2008/  /  
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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

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud a presentar per al foment de la recollida 
selectiva de residus sòlids urbans

1993/  /  1993/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Recollida del vidre

1994/  /  1994/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Relació de vidre i paper recollit durant l'any 1994

1994/  /  1994/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Relació del vidre i paper recollit durant l'any 1995

1995/  /  1995/  /  

2571Escrit a unes empreses sobre la recollida de voluminosos i trastos vells 2005/  /  2005/  /  

2571Premis recollida selectiva i reducció de residus municipals 2004. Ens Locals 
(Agència de Residus de Catalunya)

2005/10/  2005/10/  

2571Faxos enviats a Coptalia 2005/  /  2005/  /  

2571Primer avís infraccions escombreries 2005 2005/  /  2005/  /  

2571Documents necessaris per a l'elaboració taxa escombreries 2006 ( enviats ) 2005/  /  2005/  /  

2571Preus públics canon d'entrada abocador residus. Tartesa i Cespa GR, S.A. 2006/  /  2006/  /  

2571Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental 2006/  /  2006/  /  

Codi 101.05.10.00.00

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

SANITAT Juntes i comissions 
municipals

1136  Junta municipal de Sanitat 1920/  /  1945/  /  

696  Llibre d'actes de la junta municipal de sanitat 1939/  /  1939/  /  

Codi 101.06.00.00.00

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

OBRES I URBANISME

1560  Documentació tramitada per la comissió de foment 1943/  /  1947/  /  

2598Permís de la Diputació Provincial de Barcelona per instal·lar un quiosc de 
begudes i refrescos desmuntable en el km. 3'730 carretera de Sant Feliu de 
Codines a Centelles

1964/  /  1964/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Planejament Pla General d'Ordenació 
Urbana/ Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal

1640  Pla General d'Ordenació Urbana 1966/  /  1967/  /  

1217  Expedient del Pla General d'Ordenació Urbana 1968/  /  1968/  /  

1218  Expedient del Pla General d'Ordenació Urbana 1974/  /  1974/  /  

1217  Expedient de rectificacions i al·legacions al Pla General d'Ordenació Urbana 1975/  /  1975/  /  

1254Planificació i ordenació municipal i comarcal 1975/  /  1975/  /  

1219  Expedient del Pla General d'Ordenació Urbana 1976/  /  1976/  /  

1220  Expedient del Pla General d'Ordenació Urbana 1976/  /  1976/  /  

1221  Expedient del Pla General d'Ordenació Urbana 1976/  /  1976/  /  

Codi 101.06.01.04.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Normes subsidiàries i 
complementàries

1222  Avantprojecte de Normes subsidiàries 1979/  /  1980/  /  

1223  Al·legacions a les Normes subsidiàries 1980/  /  1981/  /  

1224  Al·legacions a les Normes subsidiàries 1980/  /  1981/  /  

1223Informe tècnic a les al·legacions presentades durant el periode d'informació 
publica i annexes de les normes subsidiàries. Altra documentació relacionada 
amb les normes subsidiàries

1981/  /  1984/  /  

1225  Normes subsidiàries. Aprovació inicial 1984/  /  1984/  /  

1226  Documentació preparatòria de les Normes subsidiàries. 1984/  /  1984/  /  

1227  Al·legacions a les Normes subsidiàries 1984/  /  1986/  /  

1228  Al·legacions a les Normes subsidiàries 1984/  /  1986/  /  

1229  Normes subsidiàries. Aprovació provisional 1986/  /  1986/  /  

1230  Normes subsidiàries. Aprovació provisional 1986/  /  1986/  /  

1608  Aprovació definitiva de canvi de sistema de Les Escoles-1 1992/  /  1992/  /  

1608  Aprovació inicial dels estatuts de la junta de compensació de la unitat 
d'actuació de les normes subsidiàries de planejament del sector Roca Gran de 
Villar

1993/  /  1993/  /  
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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

1490  Pla parcial de la urbanització Villalta 1968/  /  1974/  /  

1231  Pla parcial del Racó de Can Bosch 1972/  /  1972/  /  

1372Pla parcial de El Paré 1974/  /  1974/  /  

1628  Pla parcial de la urbanització Bellavista 1974/  /  1974/  /  

1534Pla parcial de Can Bosch 1987/10/  1991/  /  

2200  Reg: 533Avantprojecte de pla parcial de la carretera de Mollet a Moià, pk. 20,500 1989/  /  1989/  /  

1608  Pla parcial "Era Nova" 1990/  /  1991/  /  

1993Jardins del Serrat dels Ametllers 2009/  /  2009/  /  

Codi 101.06.01.07.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Plans especials

1628  Projecte de reforma interior del casc urbà 1973/  /  1973/  /  

1629  Proposta d'ordenació del solar a la carretera de Llinars a Sant Llorenç Savall 1978/  /  1978/  /  

Codi 101.06.01.08.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Estudis de detall

1535Estudi del conjunt del sector Can Bosch Golf 1986/02/  1986/  /  

2199  Reg. 493Estudi de detall del carrer Vic cantonada carrer Roger de Flor 1989/  /  1989/  /  

2199  Estudi de detall de l'avinguda Escoles cantonada carrer Folch i Torres 1992/  /  1992/  /  

2361Estudi d'alineacions i rasants i plànol topogràfic d'una finca 1997/02/10 1997/02/10

2198  Estudi de detall al solar del carrer Mòssen Baldellò cantonada carrer Esperança 1997/  /  2000/  /  

2200  Estudi de detall per aparellar dos habitatges al solar situat al carrer del Cireres 2000/  /  2000/  /  

2361Expedients d'aprovació del estudis de detall de la finca del caerrer Joncar 30 2002/  /  2002/02/19

2201  Reg: 273Projecte de modificació d'aliniacions i rasants d'un tram del carrer Molí 2003/  /  2003/  /  
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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

446Demana permís per urbanitzar uns terrensy situats entre el carrer Bassella i la 
carretera de Moiá

331939/08/12 1939/08/17

2299Retorn d'avals per les obres d'urbanització del Racó del Bosc. 1997/  /  2000/  /  

2201  Reg: 272Projecte d'urbanització d'un tram del carrer Barcelona des del límit de la finca 
núm.:62-64 fins a la cruïlla amb el carrer Molí

2003/  /  2003/  /  

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

1608  Projecte de parcel·lació de la unitat d'actuació Racó del Bosc 1991/  /  1991/  /  
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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

443Sol·licita un tros de terreny per compensar les perdues que té per l'expropiació 
d'un tros de terreny que ocupava la seva casa i el cost que té fer de nou la 
façana de la mateixa en la travessia en projecte

47471929/04/13 1929/  /  

446Demana la ractificació i la legalització d'una permuta de terrenys amb 
l'Ajuntament amb motiu de l'obertura de la Travessia , també demana 
l'aprobació de les líneas d'urbanització, alineacions i rasants ( terrenys entre 
l'Avinguda de San Lorenzo, Travessia, carrer de l'indústria i el camí als 
safaretjos)

551939/05/30 1939/06/01

1163  Projecte de parcel·lació i urbanització de la finca del Sr. Albert Permanyer 1965/  /  1965/  /  

1608  Determinació del sistema d'actuació al Pla parcial Les Escales 1994/  /  1994/  /  

1608  Encàrrec de redacció del projecte de reparcel·lació del Pla Especial de reforma 
interior Centre Nord

1995/  /  1995/  /  

2361Projectes de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació  UA.E-1 del PAH "Centre 
Nord"

1999/  /  1999/  /  

2361Expedients d'aprovació dels projectes de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació  
UA.E-4 "Les Escoles"

1999/  /  1999/04/29

1536Projecte de reparcel·lació modalitat per compensació bàsica del pla parcial de 
Can Bosch

2005/10/  2005/10/  

1536Projecte de reparcel·lació modalitat per compensació bàsica del pla parcial Can 
Bosch

2005/09/  2005/09/  

1536Projecte de compensació del pla parcial de Can Bosch 2005/07/  2005/07/  

2861Modificació pla parcial Can Bosch Junta de Compensació Can Bosch. 2006/06/  2006/06/  

2861Modificació pla parcial Can Bosch Junta de Compensació Can Bosch. 2007/09/  2007/  /  

2861Modificació pla parcial Can Bosch Junta de Compensació Can Bosch. 2007/04/  2007/  /  

2861Modificació pla parcial Can Bosch Junta de Compensació Can Bosch. 2008/05/  2008/  /  
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Codi 101.06.02.03.00

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

439Sol·licitud d'informació de les líneas d'un carrer per edificar una casa en un tros 
de terreny que procedeix del Manso Tura

111902/  /  1902/  /  

439Sol·licita informació  de l'altitud del carrer Fonteta per poder realitzar obres 
d'ampliació de la seva fabrica de las Quintanas del Tura

221904/  /  1904/  /  

439Sol·liciten conèixer la línea d'edificació que senyali el tros en el carrer Agustí 
Santacruz que va desde la casa del sr.J.M.R. I la de J.F.S. I demanen la 
suspensió de les obres que realitza el sr. J.M.P.

441909/  /  1909/  /  

439Demana una visita d'inspecció i una solució a un problema d'estanquement 
d'aigües davant casa seva en el carrer Baja de la Sagrera número 26

27271911/  /  1911/  /  

446Sol·licita coneixer els pams i els preus dels terrenys del carrer Estricadors de 
darrera les seves cases del carrer Cruces números 45, 47, 49 i 51 per la seva 
possible compra

10101939/05/23 1939/06/01

446Sol·licitud per coneixer les alineacions i les rasants de les cases del carrer Vich 
números 10, 12, 14 i 16

29291940/09/14 1940/  /  

1535Avant-projecte de complexa esportiu per Club de Golf Can Bosch 1983/12/  1983/12/  

1535Projecte de construcció de camp de golf per a 9 forats par 36 corresponent a la 
primera etapa d'execució de les instal·lacions esportives del Club de Golf Can 
Bosch

1984/10/  1984/10/  

1535Avant-projecte de les instal·lacions esportives i estudi ecònomic Club de Golf 
Can Bosch

1985/02/  1985/02/  

1376 Aquest projecte estava sensa visar, va ser arxivat per que van 
presentar el definitiu

Sol·licita informes dels serveis tècnics municipals PERI -Santo Domingo- 122412241989/11/20 1989/  /  

1535Sol·licitud estudi tècnic aqüifer i al·legacions. Anunci 26 de gener de 1990 1990/  /  1990/  /  

1535Proposta d'ordenació Can Bosch, Club de Golf 1993/  /  1994/  /  

1535Projecte de legalització d'edifici per a restaurant i vestidors en sòl urbanitzable. 
Club de Golf Can Bosch Sant Feliu de Codines

1999/04/  1999/04/  

2333Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística al camí de Lloveres s/n 2002/04/12 2002/04/12

2361Sol·licitud d'informe previ sobre la situació d'una finca 2002/  /  2002/03/25

2361Sol·licitud d'informe urbanístic sobre unes obres 2002/  /  2002/09/02

2361Sol·licitud d'informe previ a la construcció de set habitatges unifamiliars 2002/  /  2002/07/15

2361Sol·licitud d'inspecció visual d'una finca 2002/  /  2002/05/16

2361Estudi de detall referent a la definició volumètrica d'un solar 2003/  /  2003/  /  

2361Sol·licitud d'informació urbanística sobre una finca 2003/  /  2003/03/31
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1630Atermanament torrent C. Civic. Escrits de Blondina Ullar Lenker i Síndic de 
greuges

2004/07/  2004/08/  

2361Sol·licitud d'instal·lació de punts d'informació 2004/  /  2004/02/09
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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

1108  Plànol general de Sant Feliu 1928/  /  1928/  /  

1598  Serveis tècnics 1930/  /  1969/  /  

445Demana la notificació d'un acord municipal en referencia a un expedient 
d'obres previament aprovat per la construcció d'una paret de tanca d'uns solars 
que hi ha a la carretera de Sant Miquel del Fai i que posteriorment ha arribat 
una carta denegan aquest permís

331935/12/27 1935/  /  

1108  Plànols de Sant Feliu 1946/  /  1953/  /  

1600  Serveis tècnics 1970/  /  1979/  /  

1599  Serveis tècnics 1970/  /  1986/  /  

1775 Els serveis tècnics municipals han informat de la impossibilitat de 
fer construccions fins a l'aprovació de les NSP

Demanen un informe sobre el coeficient d'edificació d'una finca que volen 
parcel·la i segregar a la finca  La Roca

1001001983/07/05 1983/  /  

1779Sol·licita informe sobre el avant-projecte per la construcció d'una piscina i 
vestidors en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 18

1701701983/02/15 1983/  /  

1779Avantprojecte per la construcció de 21 habitatges i locals comercials en el solar 
limitat pels carrer Avinguda Escoles, Passatge Escoles i carrer Sant Quirze

2372371983/03/08 1983/  /  

1779 Aquest avantprojecte té el número de registre d'entrades 69/19983 i 
ara té el número 1069/1983 d'obres

Sol·liciten informe per construir un edifici amb habitatge unifamiliar, en sòl 
calificat de no urbanitzable, situat a 260 metres del final del carrer Ildefons 
Cerdà

106910691983/01/19 1983/  /  

1779Avantprojecte per la construcció d'un habitatge en un solar del carrer Antoni 
Gaudí

107010701983/10/05 1983/  /  

1779 aquest expedient té el número de registre d'entrades 162/1983 i ara 
té el número d'obres 1071/1983

Demana informe dels serveis tècnics municipals per la tramitació d'expedient 
per la construcció d'habitatge i nau (industrial) prefabricada, en el medi rural, 
per el article 44.2 del Reglament de gestió urbanistica en el sector de Can Deu

107110711983/02/15 1983/  /  

1779 Aquest expedient té el número de registre d'entrada 159/1983 i ara 
té el número d'obres 1072/1983

Sol·licitud d'un informe dels serveis tècnics municipals per tramitació 
d'expedient per construcció habitatge en el mitjà rural per el article 44.2 del 
reglament de gestió urbanistica. Ctra. Sant Llorenç p.k. 14,540

107210721983/02/12 1983/  /  

2333Informe corresponent a les obres a executar en un garatge particular de 
l'avinguda Catalunya número 52

1995/07/10 1995/  /  

2333Memòria descriptiva de la Escola Bressol " El Follet" 1996/  /  1997/  /  

2350Sol·licitud d'informació per a la construcció d'un garatge i vivenda a la Ctra. 
Sant Llorenç número 28. Estudi de Detall

1997/  /  1997/  /  

2333 Arquitecte: Albert Abaurrea FriasEstudi de detall d'una ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Pont de Terme número 29

1998/09/  1998/09/  

2353Informes tècnics sobre possibles riscos de caigudes d'arbres 2005/  /  2005/  /  
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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

449Sol·licita conèixer l'alineació i la rasant del carrer Agustín Santacruz número 49 
per fer plànols per una construcció

32321945/02/25 1945/  /  

1248  Expedients i informes dels serveis tècnics 1952/  /  1959/  /  

1248  Estudi geològic per a la ubicació de la presa a la zona de Cal Molí 1976/  /  1988/  /  

1596  Informes tècnics 1979/  /  1992/  /  

1595  Informes tècnics 1980/  /  1985/  /  

1597  Informes i qualificacions urbanístiques 1987/  /  2002/  /  

1182  Projecte de sanejament 1990/  /  1990/  /  

1183  Projecte de sanejament 1990/  /  1990/  /  

1643  Informes tècnics de l'enginyer municipal 1992/  /  1998/  /  

1269  Actuacions urbanístiques 1997/  /  1997/  /  

2724Estudi de detall. Alineacions i rasants de les finques situades al carrer Agustí 
Santacruz números 49 - 51

2008/04/09 2008/12/23

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

765  Llibre registre de  cases i de denominació dels carrers antics i moderns 1861/  /  1861/  /  

Codi 101.06.02.03.05

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Valoracions

439Exposa que hi ha unes esquerdes a la paret mitgera amb la casa veïna que 
esta amb un estat ruinos i per això demana una visita d'inspecció i de valoració 
per part de l'ajuntament en el carrer Juncar número 8

29291911/  /  1911/  /  

440Expedient per demanar una visita d'inspecció d'unes obres fetes per un veí del 
carrer Alta del Juncar número 10 i demana que un cop feta la visita d'inspecció 
obliguin el veí que ha fet aquestes obres que torni ha deixar el carrer en el seu 
estat

221921/  /  1921/  /  
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Codi 101.06.03.00.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura

2598 - Permís de la Generalitat de Catalunya  (Obres públiques )Sol·licitud de permís a la Generalitat de Catalunya per enderrocar una paret i 
construir 15 metres de tanca definitiva a  5 metres de l'eix. Carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinars i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 17 hm. 4

1934/  /  1934/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaSol·licitud de permís a la Diputació de Barcelona per la col·locació d'una 
canonada de conducció d'aigua potable al llarg de la via provincial entre els 
kms. 17'860 i 17'934 i la construcció d'un pou per desguàs de les cunetes de la 
dita via, en el seu km. 17,903. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant 
Pere de Vilamajor

1941/  /  1941/  /  

2598 -Ministerio de Obras PúblicasSol·licitud de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al Ministeri d'obres 
públiques per fer un encreuament subterrani, en la carretera C-1413 de Molins 
de Rei a Vic ( Antiga de Mollet a Moià ) pk. 22,130

1970/  /  1970/  /  
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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

1132  Obres de fortificació del poble 1848/  /  1848/  /  

439Expedient per demanar permís i ajuda del Ajuntament  per construir un camí 
que vagi del carrer Sagrera Alta als barris del carrer Hospital començant a la 
carretera que porta al cementiri

771909/  /  1909/  /  

1629  Projecte reformat de la trevessia de la carretera de Sant Feliu 1911/  /  1934/  /  

443Demanan es repari el carrer Industria pel mal estat hen que ha quedat amb 
motiu de les obres de la carretera de San Lorenzo Savall a Llinas

48481930/02/12 1930/  /  

1133  Projecte d'urbanització del carreró de davant del carrer de Vic 1940/  /  1940/  /  

1132  Urbanització de la plaça de la Creu dels caiguts i monuments als caiguts 1940/  /  1955/  /  

1248  Projecte d'urbanització de la Fonteta 1945/  /  1945/  /  

1163  Paret de tancament de la casa núm. 10 del carrer Vic 1946/  /  1946/  /  

1163  Urbanització del passatge de Josep Lluró 1947/  /  1947/  /  

1248  Expedient d'obertura d'un carrer entre els números 20 i 22 del carrer Barcelona 1948/  /  1948/  /  

1163  Millores del carrer Dr. Reig 1950/  /  1950/  /  

1248  Projecte d'urbanització de l'escorxador 1958/  /  1959/  /  

2598Expedient en relació a la reconstrucció del mur de contenció esfondrat al carrer 
Padró

1964/  /  1964/  /  

2598 El carrer Salada podría ser a l'actualitat el carrer Magdalena Roca 
Umbert.
- Permís de la Diputació de Barcelona

Obres de condicionament de l'acces del carrer Salada de Sant Feliu de 
Codines, a la carretera C-1413 de Mollet a Moià, p.k. 18,600

1969/  /  1969/  /  

1246Projecte d'urbanització dels carrers Calvo Sotelo, Vic, Sant Joan i Barcelona 1969/  /  1971/  /  

1246Projecte de pavimentació i  d'urbanització dels carrers Calvo Sotelo 1971/  /  1971/  /  

1234Projecte d'urbanització de la plaça dels Àlbers i vies annexes 1972/  /  1972/  /  

1246Projecte de pavimentació i  d'urbanització dels carrers Sant Joan 1972/  /  1974/  /  

1247Projecte de pavimentació i  d'urbanització dels carrers Vic 1972/  /  1974/  /  

1247Projecte de pavimentació i  d'urbanització dels carrers Barcelona 1972/  /  1974/  /  

1629  Projecte de pavimentació i urbanització de carrers i places. I fases 1973/  /  1973/  /  

1233Projecte d'urbanització dels accessos al grup escolar comarcal i la zona 
esportiva

1974/  /  1976/  /  

1260Conveni d'urbanització de la plaça Gurugu per part de J.L.C.A 1975/  /  1975/  /  

1274  Projecte d'urbanització del carrer piscines 1976/  /  1976/  /  
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1274  Projecte d'urbanització del carrer Pervera 1976/  /  1976/  /  

1629  Projecte d'urbanització del carrer Estricadors 1976/  /  1976/  /  

1372  Projecte d'alineació, pavimentació i complement de clavegueram del carrer del 
Padró

1977/  /  1977/  /  

1629  Projecte d'urbanització dels carrers Boschm Era Nova, A, B, C, i el tram de Sant 
Climent en el paratge denominat Era Nova

1977/  /  1977/  /  

1233  Projecte d'urbanització de la plaça de l'Escletxa 1978/  /  1978/  /  

1239  Proposta d'ordenació de la illa de cases entre La Rasa, la piscina i Jacint 
Verdaguer

1978/  /  1978/  /  

1239  Projecte de pavimentació i complement de la claveguera de l'últim tram del 
passatge Mulas

1978/  /  1978/  /  

1239  Projecte de pavimentació i complement de la claveguera del carrer Joncar 1978/  /  1978/  /  

1274  Projecte de pavimentació de la primera fase dels carrers Doctor Fleming, 
Castell de Montbui i passatge Doctor Fleming

1978/  /  1978/  /  

1239Projecte de pavimentació i complement de la claveguera del carrer del Pont del 
Terme. I Fase

1979/  /  1979/  /  

1243  Projecte d'alienació, pavimentació i complement de clavegueram del carrer 
Pont Terma. I Fase

1979/  /  1979/  /  

1270  Projecte d'aliniació, rasants i complement de clavegueram del carrer A a la 
zona de l'escorxador

1979/  /  1979/  /  

1536Annex a l'hospital de Sant Feliu de Codines 1980/  /  1980/  /  

1243  Projecte de pavimentació i complement de clavegueram del carrer Joncar 
(Tram entre la plaça Doctor Robert i el Carrer Àngel Guimerà

1981/  /  1981/  /  

1274Projecte d'alineacions i rasants dels carrers del barri de Santo Domingo 1981/  /  1981/  /  

1244  Projecte de restauració del mirador i monòlit al parc Usart 1981/  /  1982/  /  

1239  Projecte de pavimentació i complement de la claveguera del carrer del Pont del 
Terme. II Fase

1983/  /  1983/  /  

1270  Projecte de pavimentació i complement de clavegueram dels carrers Pont del 
Terma (II fase), plaça i pas vianants, Les Roques, Ildefons Cerdà (II fase), 
Vinyetes (I fase) i Joncar (II fase)

1984/  /  1984/  /  

1278  Projecte de complement del clavegueram i pavimentació dels carrers del Pont 
de la Terma (II fase), plaça i pas de Vianants, Lesa Roques, Ildefons Cerdà (II 
fase), Vinyetes (I fase) i Joncar (II fase)

1984/  /  1984/  /  

1215  Projecte d' urbanització de la plaça Basella 1985/  /  1985/  /  

1270  Projecte de pavimentació i complement de clavegueram dels carrers Ildefons 
Cerdà (I i II fase), Santo Domingo, Llorenç Artigas (segon tram), Narcís 
Monteriol, Mirador i Nostra Senyora de Núria

1985/  /  1985/  /  
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1276  Projecte de complement de clavegueram i pavimentació dels carrers Ildefons 
Cardà (I fase i II fase), santo Domingo, Llorenç Artigas (segon tram), Narcís 
Monturiol, Mirador i Nostra Senyora de Núria

1985/  /  1985/  /  

1669  Projecte de pavimentació o clavergueram dels carrers Estatuts, Havana, Prat 
de la Riba

1985/  /  1985/  /  

1273  Projecte d'urbanització del Doctor Antoni Reig, carrer Fonteta, Segadors, 
Passatge Martina i la Baixada de Cal Mut

1989/  /  1991/  /  

1193  Projecte  de pavimentació i complement del clavegueram del carrer Ponent, 
Pica d'Estats, Gallifa i Padró -1 fase- en el barri Hospital

1991/  /  1992/  /  

1193  Projecte  de pavimentació i complement del clavegueram del carrer Llevant, 
Sagrera, Dr. Zamenhof i les places Rectoria, Església i la Sagrera en el Barri La 
Sagrera

1992/  /  1992/  /  

1196  Projecte bàsic de remodelació de la plaça J. Umbert Ventura. 1 Fase 1992/  /  1993/  /  

1195  Projecte d'obres per tal d'aconseguir un estalvi energètic 1992/  /  1996/  /  

1505  Projecte de pavimentació d'un tram de vorera de l'avinguda Catalunya 1993/  /  1993/  /  

2333 encarreg redacció informe honoraris redacció i pressupost  
reforçament subsol carrer Sagrera. Ramon Pedrerol

Projecte de reforç de les voltes del carrer Sagrera 1993/  /  1993/  /  

1211  Projecte de pavimentació i complement del clavegueram dels carrers Pica 
d'Estats, Gallifa i Padró - 1 fase. En el barri de l'Hospital

1994/  /  1995/  /  

1504  Projecte de pavimentació i complement del clavegueram dels carrers d'Antoni 
Gaudí i les piscines

1995/  /  1995/  /  

1504  Projecte de pavimentació i complement del clavegueram dels carrers de Dr. 
Fleming i Pau Casals i passatrge del castell de Montbui

1995/  /  1995/  /  

1506  Projecte de contrucció d'una plaça a l'avinguda de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

1196  Projecte d'eixamplament i reposició dels paviment de la pista poliesportiva 1996/  /  1996/  /  

1502  Projecte de plaça al carrer Moli cantonada Joan Miró 1996/  /  1997/  /  

1500  Projecte de clavegueram i pavimentació dels carrers Estatut, Havana i Prat de 
la Riba

1997/  /  1997/  /  

1500  Projecte modificat i millora del pas de vianants en la confluència dels carrers de 
Sant Joan j Agustí Santacruz

1997/  /  1997/  /  

1501  Projecte de pavimentació i complement de clavegueram del primer tram del 
passatge Mulas

1997/  /  1997/  /  

1493  Projecte de pavimentació i complement de clavegueram d'un tram del carrer 
Sant Sadurní comprés entre el carrer Montserrat i el carrer Hospital i d'un tram 
del carrer Mirador comprés entre el carrer Narcís Monturiol i el carrer Sant 
Sadurní

1998/  /  1998/  /  

1215  Projecte de remodelació de la plaça Robert 1998/  /  2003/  /  
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2333Consell Català de l'Esport referent a la documentació administrativa i tècnica 
que cal aportar per completar l'expedient de subvenció per la construcció d'una 
piscina

2002/03/07 2002/  /  
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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

1107  Projecte d'ampliació del servei d'abastament d'aigua 1919/  /  1942/  /  

1108  Projecte d'impulsió i distribució d'aigua d'abastament 1929/  /  1929/  /  

1132  Projecte de canalització d'aigües 1930/  /  1936/  /  

1108  Projecte de torre de l'aigua 1942/  /  1942/  /  

1107  Projecte  regularització del servei d'abastament d'aigua 1942/  /  1945/  /  

1173  Projecte d'abastament d'aigua 1945/  /  1955/  /  

1281  Projecte d'abastament d'aigua potable 1964/  /  1964/  /  

1164Projecte de portada d'aigua de Can Llobateras 1964/  /  1970/  /  

1107  Projecte d'ampliació del servei d'abastament d'aigua 1966/  /  1966/  /  

1281  Projecte d'abastament d'aigua potable reformat 1968/  /  1968/  /  

2513Projecte de dipòsit de formigó pel dipòsit d'aiga de Llobeteras 1969/  /  1969/  /  

1259Divisió d'aigües subterrànies 1970/  /  1970/  /  

2513Estudi sobre la possibilitat d'instal·lar preses d'aigua a la canonada de 
conducció des de Llobateras al nucli urbà

1970/  /  1970/  /  

2513Instal·lació d'una bomba a aigües de Llobeteras 1975/  /  1975/  /  

1261Expedient de M.P.P sobre la canalització d'aigües residuals del sector de 
l'escorxador

1977/  /  1977/  /  

1280Projecte d'un dipòsit d'aigua de capacitat de 1.000m3 amb instal·lació de noves 
tuberies de distribució i automatització del dipòsit

1980/  /  1981/  /  

1264Projecte de preses al riu Tenes 1981/  /  1981/  /  

1281  Projecte d'abastament d'aigua 1981/  /  1981/  /  

2303 Només hi ha els plànolsProjectes de canalització d'aigües, pous. Projecte d'abastament 1981/11/  1981/11/  

1259Cetificats ampliació d'abastament d'aigües 1982/  /  1982/  /  

1283  Projecte de tuberia d'aigua potable entre l'avinguda Consell de Cent amb la 
carretera de Moià

1982/  /  1982/  /  

2303Projectes de canalització d'aigües, pous.  Projecte de millora de l'abastament 
d'aigua de Sant Feliu de Codines

1983/  /  1983/  /  

1282  Projecte d'alimentació de l'abastament d'aigua potable 1984/  /  1984/  /  

1283  Projecte d'alimentació de l'abastament d'aigua potable (I i II fase) 1984/  /  1984/  /  

1210  Projecte dels bombeigs, millora dels sistema de desinfecció i de medició de 
cabals de la xarxa d'abastament d'aigua potable

1985/  /  1985/  /  
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2361Expedient de legalitrzació d'un pou per a servei d'industria 1986/  /  1986/  /  

1279  Projecte del dipòsit regulador per aigua potable 1992/  /  1993/  /  

1194  Aprovació dels projectes de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable 
per tal d'aconseguir  un estalvi d'energia

1994/  /  1994/  /  

1194  Projecte de telegestió i control de la xarxa d'abastament d'aigua potable 1994/  /  1994/  /  

1194  Projecte de millora del dipòsit del Flaquer i adequació de la xarxa restant 1994/  /  1994/  /  

1194  Projecte de l'estació de bombeig d'aigua potable del manantial de  Llobeteres 1994/  /  1994/  /  

1279  Projecte de modificació núm. 1 del projecte de construcció d'un dipòsit 
regulador de 1000 m3 per a l'abastament d'aigua

1994/  /  1994/  /  

2333Sol·licitud interessant la canalització de les aigües residuals provinents de la 
zona de Gurugú i carrer Barcelona

1997/04/15 1997/  /  
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OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Sanejament

439Sol·liciten es torni a tancar una cloaca que hi ha al carrer Amargura i que a 
l'espatlla d'aquest carrer s'eviti el evocament d'aigües brutes per el perill que tot 
això representa per la salut

661912/  /  1912/  /  

1133  Projecte de clavegueram del carrer de Creus 1930/  /  1930/  /  

1133  Projecte de la clavegueram del Torrent 1934/  /  1934/  /  

1133  Projecte de clavegueram 1947/  /  1947/  /  

1132  Millores i augment de la xarxa de clavegueram 1958/  /  1958/  /  

1247Projecte de construcció dels col·lectors dels torrents del Tura i de l'Escletxa 1967/  /  1969/  /  

1238  Projecte de sanejament del sector Oriental 1972/  /  1972/  /  

1238Projecte de sanejament del sector Oriental. I Fase 1974/  /  1974/  /  

1239Projecte de sanejament del sector Oriental. II Fase 1974/  /  1974/  /  

1233  Projecte del tram de clavegueram que enllaça l'Hospital amb la plaça Font dels 
Àlbers

1979/  /  1979/  /  

1233  Projecte del tram de claveguera que enllaça el carrer Osona amb el col·lector 
general de l'avinguda de les Escoles

1981/  /  1981/  /  

1239Projecte del col·lector general per a escollir d'aigües pluvials i residuals a la 
zona de l'Era Nova

1981/  /  1981/  /  

1244Projecte de complement de clavegueram amb l'alineació i rasant del carrer a la 
zona de l'Escorxador

1981/  /  1981/  /  

1274Projecte del tram de claveguera que enllaça l'existent en el carrer Osona amb 
el col·lector general de l'avinguda de les Escoles

1981/  /  1981/  /  

1245Projecte de prolongació d'aigües del col·lector del Tura 1981/  /  1982/  /  

1245Projecte de col·lector general per a la recollida d'aigües pluvials i residuals a la 
zona de l'Era Nova

1981/  /  1982/  /  

1274Avantprojecte per a la construcció d'una xarxa d'aigües residuals i pluvials  i 
pavimentació dels carrers ubicats al barri de Santo Domingo

1982/  /  1982/  /  

1624  Projecte de forn autoincinerador 1987/  /  1990/  /  

1191  Projecte de prolongació dels col·lectors del Tura i de l'Escletxa 1988/  /  1988/  /  

1560  Sistema de sanejament 1989/  /  1997/  /  

1182  Projecte de sanejament 1990/  /  1990/  /  

1183  Projecte de sanejament 1990/  /  1990/  /  

1577  Projecte de  col·lector general d'aigües residuals 1992/  /  1992/  /  
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1503  Col·lector general 1993/  /  1997/  /  

1505  Projecte de connexió en alta al sistema de sanejament  prolongació del primer 
tram

1998/  /  1998/  /  

2333Presenta al·legacions al projecte de clavegueram d'un tram de la carretera Sant 
Llorenç Savall

2002/02/15 2002/  /  

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

1135  Expedient de construcció de la vorera de la plaça de Josep Umbert 1933/  /  1933/  /  

1632  paper de conservacióConstrucció de voreres al carrer Sant Joan des de el número 16 de la plaça 
dels martirs fins el número 11 del carrer Sant Joan

1940/  /  1940/  /  

1490  Projecte de pavimentació dels carrers Sant Pere i Sant Pau 1959/  /  1959/  /  

1163  Pavimentació del carrer Sagrera 1965/  /  1965/  /  

1608  Acceptació de la cessió dels terrenys afectats i l'obra civil de les escales del 
carrer Agustí Santacruz

1992/  /  1994/  /  

1608  Reparació provisional del carrer Sant Sadurní 1995/  /  1995/  /  

2299Projecte de pavimentació d'un tram del carrer Sant Sadurní. 1997/  /  1997/  /  

2333Sol·licitud per a la construcció de vorera al carrer Doctor Fleming número 13 2000/04/19 2000/  /  

2333Sol·licita cimentar de forma provisional uns 35 m2 del carrer Sol Naixent 2001/04/06 2001/  /  

Codi 101.06.03.05.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Semàfors i senyalització

2353Expedient de sol·licitud de senyalització viària informativa a la cruilla de la 
carretera C-59 amb la BP 1241 (direcció Gallifa)

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Enllumenat

445Sol·licita la instal·lació d'un llum davant les cases de la carretera de Sant 
Miquel números 38, 40 i 42

34341935/08/12 1935/08/15

2598Sol·licitud per que sigui instal·lat  un nou fanal de l'enllumenat públic a 
l'Avinguda Doctor Reig s/n

1947/07/26 1947/08/04

1234  Projecte d'enllumenat als carrers del poble 1972/  /  1972/  /  

1261Conveni d'autorització pel canvi d'alta tensió aèria de FECSA per part de 
l'ajuntament amb transport de terres per part de B.U.L

1976/  /  1976/  /  

1235  Projecte d'enllumenat als carrers del poble 1980/  /  1981/  /  

1233  Sol·licituds de permisos d'enllumenat als trams de la carretera comarcal 1982/  /  1982/  /  

1284  Projecte d'acabament del sistema  d'enllumenat públic 1983/  /  1986/  /  

1284  Antecedents del projecte d'acabament del sistema  d'enllumenat públic 1984/  /  1984/  /  

1375  Projecte d'acabament del sistema  d'enllumenat públic (II fase) 1988/  /  1988/  /  

1500  Projecte d'enllumenat del Racó del Bosc 1995/  /  1995/  /  

1499  Projecte d'enllumenat públic dels carrers Estatut, Antoni Gaudí, Pervera, Camí 
del Dipòsit, Montseny i Piscina

1996/  /  1996/  /  

Codi 101.06.03.07.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Gas

1924  Obres de la xarxa de gas natural 2000/  /  2005/  /  

1929  Obres de la xarxa de gas natural 2000/  /  2005/  /  
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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

1132  Projecte de travessia de la carretera de Sant Llorenç a Llinars 1928/  /  1934/  /  

1133  Expedient de canvi de traçat de camí del serradó 1930/  /  1930/  /  

1163  Eixampla del camí de la Margenada 1947/  /  1947/  /  

1163  Urbanització del camí de Lloveras 1948/  /  1948/  /  

1133  Projecte  de pavimentació de la carretera de Mollet a Moià 1948/  /  1952/  /  

2598 Sol·licitan Ajuntament de Sant Feliu de Codines
- Permís de la Jefatura de Carreteras Provincia de Barcelona

Sol·licitud per eixamplar el pas d'una cuneta. Carretera C-1413 de Molins de 
Rei a Vic ( antiga de Mollet a Moià)

1969/  /  1969/  /  

1163  Plànols del camí d'accés a les aldees infantils SOS 1974/  /  1974/  /  

1629  Pavimentació del camí de Lloveras 1976/  /  1976/  /  

1630  Millora del ferm de la carretera B-143 1987/  /  1987/  /  

1502  Pavimentació de l'afermat de la carretera B-143 1993/  /  1993/  /  

1372  Rotonda a la carretera B-143 2000/  /  2000/  /  

2345Al·legacions al projecte de la variant de la C-59.  Estudi d'impacte ambiental C-
59 al tram de Sant Feliu de Codines

2006/  /  2006/  /  

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

1132 Conté projecte i plànols antics de la plaça Josep Umbert Ventura Projecte de plaça pública, Josep Umbert Ventura 1865/  /  1865/  /  

Codi 101.06.03.10.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Telecomunicacions

1163  Instal·lació de telèfons al poble 1921/  /  1921/  /  

2350Projectes de telecomunicacions. Fase 1 2005/  /  2005/  /  

19/12/2016 Pàgina 268 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.06.03.11.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Electrificació

1132  Electrificació del municipi 1902/  /  1902/  /  

1163  Conversió en subterrània el tram de línia 11KW 1968/  /  1968/  /  

1234  Projecte d'electrificació i xarxa de distribució d'enllumenat viari a la població 1972/  /  1972/  /  

2299Inspecció de la línia de baixa tensió del carrer Agustí Santacruz. 1997/  /  1999/  /  

2299Soterrament de la línia d'alta tensió que afecta la zona del carrer Pervera. 1998/  /  2001/  /  

2299Neteja : manteniment de línies elèctriques. 2003/  /  2003/  /  

Codi 101.06.03.12.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Abocadors i deixalleries

1191  Projecte d'incineradora de RSU a Gallifa 1988/  /  1988/  /  

1213  Projecte modificat de segellament de l'abocador de residus sòlids urbà i 
arranjament de l'entorn

1992/  /  1992/  /  
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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

1132  Expedient per a la construcció de l'escorxador 1909/  /  1909/  /  

1632  paper de conservacióProjecte de safreig municipal 1931/  /  1931/  /  

1132  Expedient de construcció de l'escola 1935/  /  1935/  /  

1132  Construcció de les vivendes dels mestres 1944/  /  1944/  /  

1163  Construcció d'una piscina pública 1952/  /  1956/  /  

1108  Projecte de caserna de a guardia civil 1955/  /  1956/  /  

1163  Projecte d'escola 1958/  /  1958/  /  

1163  Projecte de camp d'esports escolar 1964/  /  1964/  /  

1132  Projecte d'instal·lació de la calefacció a les escoles i a les vivendes dels 
mestres

1968/  /  1968/  /  

1257Petició de construcció de vuit aules a l'escola nacional 1968/  /  1969/  /  

1257Unitat tècnica i construccions escolars 1972/  /  1973/  /  

1257Expedient d'urgència per a omplir, compactar i anivellar els terrenys de la pista 
poliesportiva

1976/  /  1976/  /  

1257Expedient d'urgència per a la realització de moviments de terres a la part baixa 
de la pista poliesportiva que construeix la Diputació de Barcelona

1976/  /  1976/  /  

1257Expedient d'urgència per a l'explanació del carrer Almendros al projecte de 
sanejament i cobertura del sector oriental (2a fase)

1976/  /  1976/  /  

1257Expedient d'urgència per a la construcció de les grades de la pista poliesportiva 1976/  /  1976/  /  

1661  Iluminació del camp de fútbol 1979/  /  1979/  /  

1270  Projecte de construcció de 80 nínxols 1981/  /  1981/  /  

1240  Projecte de coberta, tancament i millora dels serveis pista poliesportiva 1982/  /  1982/  /  

1240  Avantprojecte de coberta, tancament i millora dels serveis pista poliesportiva 1982/  /  1982/  /  

1241Projecte de reforma i ampliació d'un local per a la pràctica de formació física al 
l'escola Jaume Balmes

1982/  /  1982/  /  

1273  Projecte d'il·luminació del camp de futbol municipal. (I Fase) 1983/  /  1984/  /  

1242  Projecte complementari de coberta, tancament i millora dels serveis pista 
poliesportiva

1984/  /  1984/  /  

1271  Projecte de remodelació de la primera planta de l'Ajuntament 1984/  /  1985/  /  

1201  Concurs obert de treballs i propostes de Rehabilitació de la Fàbrica Umbert 
Roca per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila

1985/  /  1985/  /  
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1201  Expedient d'aprovació de projecte de Rehabilitació de la Fàbrica Umbert Roca 
per a centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila

1985/  /  1985/  /  

1273  Projecte d'il·luminació del camp de futbol municipal. (II Fase) 1985/  /  1985/  /  

1204  Projecte modificat de Rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas per a centre 
cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila

1986/  /  1987/  /  

1189  Projecte de condicionament del local de l'edifici Santacruz destinat a Consultori 
mèdic

1986/  /  1988/  /  

1632 Projecte validat pel PRAM 87 Projecte de condicionament del local de l'edifici Santacruz destinat a Consultori 
mèdic

1986/  /  1988/  /  

1632Expedients de construcció/manteniment d'edificis sanitaris projecte de 
condicionament dels locals existents en el Hospital Santacruz per a consultori 
municipal.

1986/  /  1988/  /  

1179  Projecte de vestidors pel camp de futbol municipal, Primera fase 1987/  /  1987/  /  

1206  Instal·lació elèctrica del projecte Rehabilitació de la Fàbrica Umbert Roca per a 
centre cultural, recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila

1987/  /  1987/  /  

1660  Projecte de Rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas per a centre cultural, 
recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. II Fase

1988/  /  1991/  /  

1495  Projecte de construcció de nínxols al cementiri 1988/  /  1994/  /  

1189  Modificacions dels accessos al consultori 1989/  /  1989/  /  

1271  Projecte d'instal·lació d'un aparell de refrigeració i calefacció a les oficines 
municipals

1989/  /  1989/  /  

1208  Projecte de rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas per a centre cultural, 
recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. III Fase 1 etapa

1989/  /  1991/  /  

1179  Projecte modificat de vestidors pel camp de futbol municipal, Primera fase 1991/  /  1991/  /  

1608  Projecte de millora d'accés al pavelló municipal 1991/  /  1991/  /  

1208  Projecte de rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas per a centre cultural, 
recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. III Fase 2 etapa

1991/  /  1992/  /  

1188  Projecte de subsanació les definicions a l'escola Jaume Balmes 1991/  /  1994/  /  

1179  Projecte modificat de construcció de grades dins del projecte  vestidors pel 
camp de futbol municipal, Primera fase

1992/  /  1992/  /  

1209  Projecte de rehabilitació de la Fàbrica Umbert Rosas per a centre cultural, 
recreatiu i d'activitats sectorials de la Vila. IV Fase

1992/  /  1993/  /  

1212  Projecte de les obres de condicionament tèrmic i acústic del pavelló 1993/  /  1993/  /  

1608Ubicació de les bústies de correus 1994/  /  1994/  /  

1608  Encàrrec a l'enginyer municipal per la redacció dels projectes necessaris per la 
legalització definitiva de les instal·lacions del Centre Cívic La Fonteta

1995/  /  1995/  /  

1501  Projecte d'enllumenat del camp de fútbol. II fase 1998/  /  1998/  /  

19/12/2016 Pàgina 271 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2406Avant-projecte bàsic i executiu dels vestidors i accés al pavelló d'esports 2001/  /  2001/  /  

2298Documentació relativa al Pla especial de les escoles remodelació pista i 
enjardinament.

2004/03/19 2004/03/19

2410Projecte bàsic i executiu d'ampliació dels vestidors  existents al camp de fútbol 
muncipal

2004/  /  2004/  /  

2405Projecte bàsic i executiu dels vestidors del pavelló d'esports 2006/  /  2007/  /  

2299Pla d'equipaments esportius. Volum 1 : Anàlisi i Diagnosi. 2007/  /  2007/  /  

2405Modificació del projecte bàsic i executiu dels vestidors del pavelló d'esports 2007/  /  2007/  /  

2409Projecte bàsic i executiu de reforma del camp de fútbol 2007/  /  2008/  /  

Codi 101.06.05.00.00

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

OBRES I URBANISME Brigada municipal d'obres

1674  Dietari de obres 1942/  /  1947/  /  

1675  Dietari de obres 1947/  /  1968/  /  

971  Fulls de treball de la brigada municipal d'obres 1971/  /  1972/  /  

1026  Fulls de treball de la brigada municipal d'obres 1973/  /  1974/  /  

1194  Comandes de treball 1985/  /  1985/  /  

1078  Comunicats diaris de treball 1992/  /  1992/  /  

Codi 101.06.06.00.00

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

OBRES I URBANISME Vialitat

1126  Subhasta pel permisos de venda a la via pública 1861/  /  1909/  /  

1163  Instal·lació d'un quiosc a la plaça del Carme 1952/  /  1952/  /  

1150  Fitxes de control de les parades del mercat setmanal 1996/  /  1996/  /  

Codi 101.06.06.01.00

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

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

1588  Llicències d'ocupació de la via pública 1978/  /  1995/  /  

1589Llicència d'ocupació de la via pública 1996/  /  1999/  /  

2353Sol·licitud per la celebració de la revetlla de Sant Joan a les instal·lacions 
municipals del club de tenis Sant Feliu

2004/  /  2004/  /  

2412Llicències d'ocupació de la via pública 2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.06.06.01.02

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

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

Instal·lació de rètols i publicitat

1993Col·locació de pancartes 2008/  /  2008/  /  
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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

1629  Permisos d'obres a la carretera de la Diputació 1931/  /  1975/  /  

1578 Inclou un índex ordenat per carrersLlibre registre d'expedients d'obres particulars 1940/  /  1942/  /  

2598Sol·licitud de les alineacions de les façanes i rasants d'un solar de la seva 
propietat situat en el angle de la cantonada esquerra que dona davant a 
l'Avinguda del General Yagüe i al carrer Doctor Tomàs Borrell

1941/  /  1941/12/05

1578  Llibre registre de llicències d'obres 1948/  /  1979/  /  

1384  Llicències d'obres particulars 1951/  /  1951/  /  

1385  Llicències d'obres particulars 1952/  /  1952/  /  

1386  Llicències d'obres particulars 1953/  /  1953/  /  

1387  Llicències d'obres particulars 1954/  /  1954/  /  

1388  Llicències d'obres particulars 1955/  /  1956/  /  

1389  Llicències d'obres particulars 1957/  /  1958/  /  

1390  Llicències d'obres particulars 1959/  /  1959/  /  

1391  Llicències d'obres particulars 1960/  /  1960/  /  

1392  Llicències d'obres particulars 1961/  /  1961/  /  

1393  Llicències d'obres particulars 1962/  /  1962/  /  

1394  Llicències d'obres particulars 1963/  /  1963/  /  

1395  Llicències d'obres particulars 9911964/  /  1964/  /  

1396  Llicències d'obres particulars 1991001964/  /  1964/  /  

1397  Llicències d'obres particulars 2342001964/  /  1964/  /  

1397  Llicències d'obres particulars 6011965/  /  1965/  /  

1398  Llicències d'obres particulars 128611965/  /  1965/  /  

1399  Llicències d'obres particulars 2191291965/  /  1965/  /  

1400  Llicències d'obres particulars 9911966/  /  1966/  /  

1401  Llicències d'obres particulars 1761001966/  /  1966/  /  

1402  Llicències d'obres particulars 2161771966/  /  1966/  /  

1402  Llicències d'obres particulars 2611967/  /  1967/  /  

1403  Llicències d'obres particulars 108271967/  /  1967/  /  

1404  Llicències d'obres particulars 1851091967/  /  1967/  /  
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1409  Llicències d'obres particulars 2341861967/  /  1967/  /  

1410  Llicències d'obres particulars 4911968/  /  1968/  /  

1411  Llicències d'obres particulars 58501968/  /  1968/  /  

1411Llicències d'obres particulars 99601968/  /  1968/  /  

1412  Llicències d'obres particulars 1701001968/  /  1968/  /  

1413  Llicències d'obres particulars 2291711968/  /  1968/  /  

1414  Llicències d'obres particulars 2572301968/  /  1968/  /  

1414  Llicències d'obres particulars 2911969/  /  1969/  /  

1415  Llicències d'obres particulars 89301969/  /  1969/  /  

1416  Llicències d'obres particulars 137901969/  /  1969/  /  

1417  Llicències d'obres particulars 1601381969/  /  1969/  /  

1417Llicències d'obres particulars 2081621969/  /  1969/  /  

1418  Llicències d'obres particulars 6611970/  /  1970/  /  

1419  Llicències d'obres particulars 144671970/  /  1970/  /  

1420  Llicències d'obres particulars 2121451970/  /  1970/  /  

1421  Llicències d'obres particulars 7011971/  /  1971/  /  

1422  Llicències d'obres particulars 128711971/  /  1971/  /  

1423  Llicències d'obres particulars 1411291971/  /  1971/  /  

1424  Llicències d'obres particulars 2911972/  /  1972/  /  

1425  Llicències d'obres particulars 89301972/  /  1972/  /  

1426  Llicències d'obres particulars 113901972/  /  1972/  /  

1427  Llicències d'obres particulars 1541141972/  /  1972/  /  

1428  Llicències d'obres particulars 2041551972/  /  1972/  /  

1429  Llicències d'obres particulars 4911973/  /  1973/  /  

1430  Llicències d'obres particulars 73501973/  /  1973/  /  

1431  Llicències d'obres particulars 130741973/  /  1973/  /  

1432  Llicències d'obres particulars 1601311973/  /  1973/  /  

1433  Llicències d'obres particulars 1831611973/  /  1973/  /  

1434  Llicències d'obres particulars 2001841973/  /  1973/  /  

1435  Llicències d'obres particulars 3311974/  /  1974/  /  

1436  Llicències d'obres particulars 72341974/  /  1974/  /  

1849  Construcció d'un bloc de vivendes al C/Agustin Santacruz, 89 65651974/  /  1974/  /  
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1437  Llicències d'obres particulars 108731974/  /  1974/  /  

1849  Construcció d'un bloc de vivendes al C/Agustin Santacruz, 89 98981974/  /  1974/  /  

1438  Llicències d'obres particulars 1311091974/  /  1974/  /  

1439  Llicències d'obres particulars 1431321974/  /  1974/  /  

1440  Llicències d'obres particulars 1721441974/  /  1974/  /  

1441  Llicències d'obres particulars 1711975/  /  1975/  /  

1442  Llicències d'obres particulars 55181975/  /  1975/  /  

1443  Llicències d'obres particulars 94561975/  /  1975/  /  

1444  Llicències d'obres particulars 125951975/  /  1975/  /  

1445  Llicències d'obres particulars 1551261975/  /  1975/  /  

1446  Llicències d'obres particulars 1801561975/  /  1975/  /  

1447  Llicències d'obres particulars 1981811975/  /  1975/  /  

1448  Llicències d'obres particulars 4411976/  /  1976/  /  

1449  Llicències d'obres particulars 51451976/  /  1976/  /  

1450  Llicències d'obres particulars 71521976/  /  1976/  /  

1451  Llicències d'obres particulars 90721976/  /  1976/  /  

1452  Llicències d'obres particulars 100911976/  /  1976/  /  

1453  Llicències d'obres particulars 1221011976/  /  1976/  /  

1454  Llicències d'obres particulars 1451231976/  /  1976/  /  

1455  Llicències d'obres particulars 1671461976/  /  1976/  /  

1456  Llicències d'obres particulars 3511977/  /  1977/  /  

1461  Llicències d'obres particulars 50361977/  /  1977/  /  

1462  Faltes els expedients : 52,55,66,73,74,81,88,89, l'expedient 
81/1977 hauria d'estar amb un contenciós administratiu de la caixa 
2215, però no hi és.

Llicències d'obres particulars 90501977/  /  1977/  /  

1463  Falten els expedients: 96,99,90,102,104.Llicències d'obres particulars 109881977/  /  1977/  /  

1464  Llicències d'obres particulars 1341101977/  /  1977/  /  

1465  Llicències d'obres particulars 1551351977/  /  1977/  /  

1466  Llicències d'obres particulars 1701561977/  /  1977/  /  

1467  Llicències d'obres particulars 3211978/  /  1978/  /  

1468  Llicències d'obres particulars 60331978/  /  1978/  /  

1469  Llicències d'obres particulars 73611978/  /  1978/  /  

1470  Llicències d'obres particulars 98741978/  /  1978/  /  
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1471  Llicències d'obres particulars 112991978/  /  1978/  /  

1472  Llicències d'obres particulars 1411979/  /  1979/  /  

1473  Llicències d'obres particulars 28151979/  /  1979/  /  

1474  Llicències d'obres particulars 41291979/  /  1979/  /  

1475  Llicències d'obres particulars 57421979/  /  1979/  /  

1476  Llicències d'obres particulars 88581979/  /  1979/  /  

1477  Llicències d'obres particulars 114891979/  /  1979/  /  

1478  Llicències d'obres particulars 1451151979/  /  1979/  /  

1479  Llicències d'obres particulars 1601461979/  /  1979/  /  

1480  Llicències d'obres particulars 1991611979/  /  1979/  /  

1481  Llicències d'obres particulars 2482001979/  /  1979/  /  

1579  Llibre registre de llicències d'obres 1979/  /  2003/  /  

1482 Els expedients 1, 2 i 3 no hi sónLlicències d'obres particulars 4941980/  /  1980/  /  

1483  Llicències d'obres particulars 99501980/  /  1980/  /  

1484  Llicències d'obres particulars 1701001980/  /  1980/  /  

1485  Llicències d'obres particulars 1961711980/  /  1980/  /  

1486  Llicències d'obres particulars 2151971980/  /  1980/  /  

1487  Llicències d'obres particulars 2402161980/  /  1980/  /  

1488  Llicències d'obres particulars 2932411980/  /  1980/  /  

1489  Llicències d'obres particulars 3442941980/  /  1980/  /  

1761  Llicències d'obres particulars 5511981/  /  1981/  /  

1762  Llicències d'obres particulars 99561981/  /  1981/  /  

1763  Llicències d'obres particulars 1391001981/  /  1981/  /  

1764  Llicències d'obres particulars 1821401981/  /  1981/  /  

1765  Llicències d'obres particulars 2531831981/  /  1981/  /  

2195  Llicència d'obra 2451981/  /  1981/  /  

1766  Llicències d'obres particulars 4811982/  /  1982/  /  

1767  Llicències d'obres particulars 115491982/  /  1982/  /  

1768  Llicències d'obres particulars 1421161982/  /  1982/  /  

1773  Llicències d'obres particulars 1961431982/  /  1982/  /  

1790Expedient de llicència d'obres menors per col·locar llosa en uns 50 m2 i pintar 
la façana en uns 40 m2 i valla de tancament en 15 mts., a l'immoble situat al 
carrer Camí de les Elies número 14

10101986/01/21 1986/02/03
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1794Presenta projecte bàsic per la construcció d'un edifici industrial en el p.k. 21'7 
de la Ctra. de Molins de Rei a Vic

2062061986/12/05 1986/  /  

1605  Certificats d'obres acabades 1986/  /  1994/  /  

1803Estudi de detall de " La Bassella " . Avinguda Catalunya números 45 i 47 1731731988/09/26 1988/  /  

1804 Hi ha el expedient d'obres majors número 130/1988Avant-Projecte per rehabilitació, reforma i ampliació habitatge existent. Plaça 
del Rellotge/carrer Doctor Tomàs Borrell

2222221988/03/17 1988/  /  

1805Expedients de llicències d'obres menors per empalmar desaigua de la casa a la 
claveguera general en uns 110 mts. Carrer Doctor Fleming número 20

331989/01/10 1989/02/13

2254 Presentat per Pere Franquesa Solé en representació del Sr. Isidre 
Bancó

Avantprojecte per l'autorització de la construcció d'un estudi a la finca del carrer 
Jaume Balmes número 2

1991/02/04 1991/  /  

2254Avantprojecte per la construcció d'un habitatge unifamiliar al carrer Bassella 
número 38

1991/11/04 1991/  /  

2254 Avantprojecte presentat per Isabel Segales PermanyerAvantprojecte per la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat 
a la plaça de la Sagrera número 6

1991/07/20 1991/  /  

2254 El avantprojecte ha estat presentat per Milagros Vega en nom de 
l'Escola Immaculat Cor de Maria

Avantprojecte per a l'atorgament de llicència urbanística d'abast provisional i 
precari al Col·legi Immaculat Cor de Maria per a la construcció de dues aules, 
amb una superficie de 100 m2. Situació:PERI "Centre Nord"

1991/10/28 1991/  /  

2254 Avantprojecte presentat per Federico Bosch CarnerAvantprojecte per una estació transformadora, garatge i golfa al carrer Hospital 1211211991/01/26 1991/  /  

1833 El arquitecte Josep Ubassart amb data 7 de febrer de 1992 retira el 
estudi de detall

Estudi de detall ordenació finca rústica per instal·lar centre d'estudi dels ocells 
rapinyaires. Paratge pi solitari

15151992/01/21 1992/02/07

2105 Falten: 80Expedients de llicències d'obres 87741992/  /  1992/  /  

1838Expedients de llicències d'obres majors per addició de planta habitatge en 
l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 18

1871871992/07/17 1992/09/22

1848Estudi de detall per la modificació de la profunditat edificable dels carrers Padró 
núms. 6 , 8 i 8 bis i Hospital núms. 23 i 25

2272271993/12/15 1993/12/30

1848 Aquest expedient no tenia número d'expedient d'obres i si el de 
registre d'entrada 1477/1993 i consisteix en una proposta 
edificatòria

Proposta d'edificació consistent en l'ampliació d'una edificació existent en el 
solar que dona front als carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Cirerers i la Soleia

2442441993/12/01 1994/01/11

1856Estudi de detall per la modificació del traçat de la línia de separació dels àmbits 
del solar que dóna front als carrers Roure Gros núm. 39 i Creus núm. 46

1991991994/  /  1994/11/25

1856Proposta d'ordenació de finca situada en sol no urbanitzable 2232231994/  /  1994/01/19

1856Avant-projecte consistent en la construcció d'un habitatge 2252251994/01/26 1994/02/22

1856Avant-projecte 2272271994/  /  1994/05/16

2333Avant- projecte avinguda Catalunya número 47 1995/11/10 1995/  /  
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2257 Certificat on consta que als tres nous blocs contruits els 
corresponen els números 41, 43 i 45 del carrer Agustí Santacruz. 
Sol·licitud còpia del projecte d'execució de l'edifici plurifamiliar del 
carrer Agustí Santacruz números 41-43-45. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació. Requeriment per la retirada d'uns tubs de 
serveis de la façana de l'immoble propietat de la Sra. M.G.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'edifici plurifamiliar al 
carrer Agustí Santacruz número 39

2372371995/10/03 1995/11/13

1870Avant-projecte de la finca situada a la plaça Doctor Robert núm. 9 3423421995/  /  1995/03/02

1870 Sol·licitud autorització obres a la Junta d'AigüesSol·licitud informe sobre l'existència d'un camí rural anomenat " Les Elies " 3883881995/03/11 1995/03/29

1870Sol·licita autorització municipal per instal·lar un dipòsit d'àrids per a la 
construcció. Les característiques seríen per a un volum màxim de 50 m3 d'àrids 
i terres de jardineria, sense construccions auxiliars ni cap tipus d'edifici. Camí 
de Mas Paré en la zona del Pi Solitari

4184181995/  /  1995/03/16

1870Presenta documentació  per la legalització d'un habitatge situat en el paratge 
sot del Sastre pel tràmit dels articles 44-45 del reglament de gestió urbanística

6276271995/  /  1995/04/19

1870Presenta avant-projecte consisten en el tancament i distribució interior per 8 
habitatges i garatge per 13 places sobre estructura existent al carrer Barcelona

7387381995/  /  1995/05/10

1870Sol·licitud presentada pel Sr. Carles Márquez Prats per la construcció d'un 
Centre d'Activitats Colombòfiles, a la Ctra. Sant Miquel del Fai - tràmit arts. 44 i 
45 del R.G.U. -

111711171995/  /  1995/07/19

1883Proposta edificatoria. Carrer Padró i Plaça dels Albes 2822821996/  /  1996/02/27

2195  Llicència d'obra 1781999/  /  1999/  /  

2333Sol·licitud informe previ per a la instal·lació d'un centre de transformació al 
Camí de Lloveres

2000/02/07 2000/  /  

2351Expedient per a llicència d'obres 1921922000/  /  2000/  /  

1942Modificacions introduïdes en el recurs de l'obra. Estricadors núm. 11-13 2012012001/11/29 2002/05/20

2216  Llicències d'obres particulars 992002/  /  2002/  /  

1929  Llicències d'obres particulars 1891892002/  /  2002/  /  

2196  Llicència d'obra Vila Valls S.A 112003/  /  2003/  /  

2855Llicència d'obres 1431432003/  /  2003/  /  

1636  Llibre registre de llicències d'obres 2003/  /  2004/  /  

2230 No hi ha cap document a provat o denegat la legalització de les 
modificacions. Falta l'expedient núm. 56/2004

Expedient de llicències d'obres majors.  Modificacions introduïdes durant el 
decurs de les obres. Estricadors , 11 - 13

57572004/  /  2004/03/19

2640 És un error.No és cap expedient d'obres.És un error. No és cap expedient d'obres. 1981982006/  /  2006/  /  

2640 És un error . No és cap expedient d'obres.És un error. No és cap expedient d'obres. 1991992006/  /  2006/  /  
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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

2598 - Permís d'Obres públicas de la provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una casa. 
Carretera de Mollet a Moià

1883/  /  1883/  /  

439Planell de la façana d'una casa que volen construir en el km. 20 de la carretera 
de Mollet a Moyá

111883/  /  1883/  /  

439 per la façana i l'adreça podría ser Can RodóExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa a la Ctra. de 
Mollet a Moià ( plaça San Francisco de Asís número 10)

111889/  /  1889/  /  

439Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una casa carrer 
Rector Tomàs Vila (Ctra. Sant Llorenç)

111900/  /  1900/  /  

439Expedient de lliència d'obres majors per la construcció de cinc casas en el 
carrer sin nombre davant la fabrica "Vapor Nou"

111905/  /  1905/  /  

439Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici en la Ctra. 
de Mollet a Moià p.k. 20

331907/  /  1907/  /  

439Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar una tanca i construir un 
edifici que donara a la plaça de la Paz i al carrer Sant Pau

221912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres majors per tornar a edificar una casa situada en 
el carrer San Miguel del Fay número 8 i que per aquest carrer pasa la carretera 
de l'Estat de Mollet a Moià demana permís de carreteras i del Ajuntament per 
fer aquestes obres

441912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Agustín de Santa Cruz (Carretera de l'Estat de Mollet a Moyá km. 19'30

111916/  /  1916/  /  

439 d'aquest expedient sols hi ha tres jocs de planos no hi ha ni 
sol·licitud de permís d'obres ni cap paper

Expedient de lllicència d'obres majors per la construcció d'una casa a la Ctra de 
Mollet a Moyá pk. 19'200 ( Carrer San Miguel del Fay

221918/  /  1918/  /  

440 sol·licitat permís a Obras Públicas per donar la casa a la Ctra. de 
Mollet a Moià

Expedients de llicències d'obres majors per reformar la casa del carrer Agustí 
Santacruz número 34 ( Ctra. de Mollet a Moià )

111920/02/23 1920/04/29

440 hi ha el permís d'obras públicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en un solar 
amb façana a la carretera de Mollet a Moyá km. 20 Hm. 5 i al carrer de San 
Juan

441921/  /  1921/  /  

440 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per construir una casa en el carrer 
Agustín Santa Cruz, que és també la carretera de Mollet a Moyá km. 19 Hm. 1

11111921/  /  1921/  /  

440 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per fer reformes a la casa del carrer 
Agustín Santa Cruz número 26 abans carrer Nueva Alta número 35, que també 
és la carretera de Mollet a Moyá km 19 hm. 4

13131921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa al carrer 
Roure Gros número 9 i una cloaca per portar les aigües de la casa fins la 
cloaca que baixa pel carrer Alta de San Pedro

18181921/  /  1921/  /  
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440Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa  i demana 
aigua per poder fer les obres en el carrer San Juan número 58

111922/  /  1922/  /  

440 parla d'uns planos però sols hi ha la sol·licitudExpedient de llicència d'obres majors per enderrocar i tornar a construir una 
casa en el carrer Vic número 14

661922/  /  1922/  /  

440 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per construir una casa a la carretera de 
Mollet a Moià km. 20 hm. 10

13131922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis deixant una finestra en 
el mateix de la casa amb façana al carrer Alta de la Sagrera número 9

23231923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres majors per fer reformes a una casa situada a la 
Plaça Dr. Robert i amb la façana en el carrer Alta del Juncá tancar un portal i 
obrir-ne dos més, convertir en balcó dues finestres i aixecar les parets de les 
façanes

43431923/  /  1923/  /  

441Expedient de llicència d'obres majors per tenir permís per edificar en uns 
terrenys de la seva propietat situats tocan el camí públic Can Martina, 
prolongació del carreró de Agustí Santacruz i va al carrer Indústria

441924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar i tornar a construir la casa 
del carrer Alta del Juncá número 19

10101924/  /  1924/  /  

441 Sol·licita que l'Ajuntament demani permís a Obres Públicas per 
poder fer les obres

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa composta 
de planta baixa i un pis en el carrer San Miguel del Fay número 22 i la façana 
dona a la Ctra. de Mollet a Moyá km. 20 Hm. 8

57571924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa de planta 
baixa a la plaça de San Antonio i Ctra. de Mollet a Moyá

58581924/  /  1924/  /  

442 Hi ha el perís de carreteres. I son dues sol·licituds una de juny 
demanan per fer la paret de tanca i l'altra de novembre demanan 
permís per fer una casa

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa i una paret 
de tanca  en els seus terrenys que donen a la Ctra. de Mollet a Moyá o sigue 
carrer Agustín Santa Cruz i per on està previst el proyecte de travessia de la 
Ctra. que va de Llinars a San Lorenzo Savall

10101926/06/15 1926/11/20

442 Hi ha el permíd de la Dirección de Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per aixeca dos pisos i reformar la façana 
de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 12

17171926/12/20 1926/  /  

442 Hi ha una referencia ha que s'ha enviat a la Diputación Provincial 
tres jocs de planells de les obres que volen realitzar

Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis deixant en el mateix 
obertures, convertir una finestra en balcó, allarga una " repisa " ja existent i 
arrebossar la façana en general en el carrer Rector Tomàs Vila número 16

39391926/10/22 1926/11/22

442Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar la façana i tornar-la a 
construir deixan un portal, una finestra i dos balcons amb la seva "repisa" 
corresponent en el carrer Barcelona número 9

221927/05/27 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis a la casa del carrer 
Roure Gros número 16 deixant en el mateix les obertures corresponents

40401927/06/07 1927/  /  

442 Hi ha el permís d'Obras Públicas de la Diputación de BarcelonaExpedient de llicència d'obres majors per aixecar dos pisos i reformar la façana 
de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 12 ( Ctra. de Sant Llorenç 
Savall a Llinas km. 17)

41411927/  /  1927/  /  
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442Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Agustí Santacruz que fa cantonada per el passatge on està projectada la 
travessia de la carretera provincial  de San Lorenzo Savall a Llinás

42421927/02/15 1927/  /  

442Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici al carrer 
Agustí Santacruz i carrer Sant Joan

111928/01/12 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres majors per reformar la façana del carrer Doctor 
Tomàs Borrell número9 i aixecar un pis, en els baixos de la casa s'obrira una 
finestra de 1'5 m de llarg per 0'80 m. d'ample i la part del pis construir dos 
balcons de 2 metres d'alçada per 1 metre d'amplada cadascun i al mateix 
temps acabar la façana que dona en el carrer Agustín Santa Cruz número 9 i 
aumentar un pis com a la façana anterior amb les mateixes obertures

11111928/10/22 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis a la casa de la Ctra. de 
San Miguel del Fay número20

12121928/12/23 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un cos de casa al costat de la 
que ja té en el carrer Alta del Padró número 3 per fer més gran la casa que ja hi 
ha, amb un menjador i dos dormitoris. També demana aigua

16161928/10/01 1928/  /  

443Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis en la casa del carrer 
Agustín Santa Cruz número 25 de 4'9 metres de llarg per 4 metres d'alçada i fer 
dos balcons de tres metres de llarg per un metre d'ample cadascun i també en 
la façana de la mateixa casa en el carrer San Juan, aixecar la façana la mateixa 
alçada i fer un balcó de 3 metres de llarg per 1'20 metres d'ample

34341929/03/11 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres majors per aixeca un pis en la casa del carrer 
Cruces número 47 i obrir una porta de sortida en el carrer Estricadors

221930/11/  1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un segon pis sobre el primer 
amb una alçada aproximada de 3'20 metres, rematat igual que el primer pis i 
amb les mateixes obertures que el primer pis sols que la del centre serà en 
forma de tribuna i amb un vol de 1'20 metres en el carrer San Juan

331930/10/13 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres majors per aixecar les parets de façana de la 
casa del carrer Alta del Juncá

661930/02/14 1930/  /  

2598Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una casa de planta 
baixa. Terreny situat al costat de la casa de José Umbert número once i el reste 
de terreny fins a la linea de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas, 
construir una paret de tanca amb pilars de 30 x 30 centimetres i un envà d'obra 
fins una alçada de 1,5 metres.

1931/  /  1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres majors per fer més gran un portal i aixecar un pis 
en el carrer Juncá número 2

771931/01/18 1931/02/18

443 Hi ha el permís de " Obras Públicas Província de Barcelona "Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar les construccions 
existents i addicionar una casa en la carretera de Mollet a Moyá pk. 19 hm. 7

991931/11/25 1932/02/26

443Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una casa. Ctra. de 
Moià cantonada amb la Ctra. de Sant Miquel del Fai

111932/04/22 1932/  /  
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443Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una casa amb 
façana al carrer de Fermí Galan i de Garcia Hernández  cantonada al passatge 
de Pi i Margall( Ctra. Sant Llorenç Savall)

221932/08/26 1932/  /  

443Expedient de llicència d'obre majors per construir una casa de planta baixa i un 
pis en la finca anomenada " Coll de Posas "

21211932/02/08 1932/02/12

444Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un xalet en l'Avinguda 
de la República

551933/10/14 1933/10/22

444 Hi ha el permís d'Obres Públicas Provincia de Barcelona Ctra. De 
Mollet a Moyá

Expedient de llicència d'obres majors per l'arrenjament d'un edifici en el carrer 
Agustí Santa Creu número 31

661933/12/02 1934/05/15

444Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa en un terreny 
situat al carrer Barcelona entre els números 8 i 12

111934/12/22 1934/12/30

444 hi ha una sol·licitud del 31 de gener de 1934 per reconstruir una 
paret i un altra sol·licitud per coneixer exactament la direcció i la 
rasant de la carretera de San Miguel del Fay

Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa en l'Avinguda de la 
República en uns terrenys situats entre la casa i terrenys de Don F.D.A. I la 
casa i els terrenys de Don M.L.g.

881934/08/28 1934/08/28

444 Hi ha el permís de carreteresExpedient de llicència d'obres majors per enderrocar i construir de nou la casa 
situada en la Ctra. de Mollet a Moyá i fent cantonada amb la baixada que 
comunica la plaça de Sant Antoni amb dita carretera

991934/03/24 1934/03/25

444Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa de planta baixa 
amb façana a la Ctra. de Barcelona, Caldas, Sant Feliu de Codina  km. 19 Hm. 
9 en la finca senyalada amb el número 68 i també demana 400 litros d'aigua

27271934/02/24 1934/03/11

445 Hi  ha el permís de l'enginyer encarragat  de la carreteraExpedient de llicència d'obres majors per construir una casa torre en la ctra. de 
Mollet a Moyá km. 19 hm. 8,8

111935/09/27 1935/11/24

445 Hi ha el permís de carreterasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa xalet en la 
carretera de Mollet a Moyá en el km. 19 hm. 9'50

221935/11/09 1935/11/16

445Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa torre en el 
carrer Vich en els número 8 i 10 i al mateix temps demana aigua per fer les 
obres

441935/06/13 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis i fer-hi dues finestres i 
arrebossar la façana i reformar el portal d'entrada i tancar el jardí per la mart de 
la carretera de San Miguel del Fay aixecant una paret de 3 metres d'alçada en 
la casa del carrer Alt del Juncar número 21

771935/10/10 1935/10/15

445Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el solar 
situat en la carretera de Mollet a Moyá km. 19'800

13131935/02/15 1935/03/15

445Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa en el solar situat al 
Carrer Baixa Padró

14141935/03/13 1935/03/15

445Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa en un solar situat a 
la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas km. 16 hm. 17

15151935/09/30 1935/09/30
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445Expedient de llicència d'obres majors per construir un edifici i al mateix temps 
demana aigua per fer les obres i un cop acabades 800 litres d'aigua per 
aquesta casa que estarà situada en un terreny en la Avenida República (abans 
carretera de San Miguel)

16161935/01/23 1935/01/30

445 en la actualitat col·legi de les Germanes DominiquesExpedient de llicència d'obres majors per la construcció de noves escoles 
parroquials en un terreny colindant a la plaça de Carme Mascaró de Usart

22221935/06/13 1935/06/15

445 hi ha el permís d'obres públiquesExpedient de llicència d'obres majors per modificar una edificació ja existent 
avançant-la i alinean-la amb el número 36 i aixecar al mateix temps dos pisos 
sobre d'edificació actual en el carrer Agustín Santacruz número 34 ( carretera 
de Mollet a Moyá en el km. 19'300)

69691935/02/25 1935/  /  

445Expedient de llicència d'obres majors per construir un xalet de planta baixa i un 
pis que medeix 21 metres de llarg per 9 metres de fondo deixan 2 portals 
d'entrada i 16 finestras en els terrenys de la Masia Coll de Posas

19191936/06/03 1936/06/14

445Expedient de llicència  d'obres majors per la construcció d'una casa en un 
terreny situat en el camí veïnal de Granollers  denominat " Serrat del Hostal "

23231936/05/21 1936/05/26

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de pròrrogues de llicències d'obres per acabar una casa. 
Hectometre 10 del kilometre 20 de la carretera de Mollet a Moià.

1940/  /  1940/  /  

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en uns 
terrenys situats entre els carrer Agustín Santacruz General Queipo de Llano 
(carretera de Mollet a Moyá km. 19 hm. 9)

111940/01/09 1940/08/08

446 Hi ha permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici destinat a 
magatzem en el carrer Barcelona número 90 ( carretera de Mollet a Moyá km. 
19)

221940/01/16 1940/05/16

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per aixecar la teulada de la fàbrica uns 
tres metres en el carrer Rector Tomàs Vila número 25

12121940/04/24 1940/05/17

446Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació del habitatge del carrer 
San Juan números 9-11

26261940/08/02 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres majors per la ampliació de la casa del carrer San 
Juan número 39

27271940/  /  1940/  /  

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció de dos habitatges en 
l'Avinguda General Yagüe ( Carretera de San Lorenzo Savall a Llinas y Ramal 
a San Pedro de Vilamajor km. 16'800)

28281940/08/10 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un col·lector en el 
torrente de l'Escletxa

32321940/10/02 1940/  /  

446 Amb aquesta llicència d'obres quedan anulades les de data 
18/11/1935, 13/08/1936 i 29/09/1936

Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació de la casa del carrer 
Bassella número 57

37371940/11/19 1940/  /  

446 Hi ha un paper conforme envia l'Ajuntament un joc de plànols a 
Obres Públicas de la Diputació per el permís per realitzar obres

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici en 
l'avinguda General Yagüe s/n

42421940/11/18 1940/11/22
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446Expedient de llicència d'obres majors per la reforma de la casa del carrer Alta 
de San Pedro número 18

45451940/10/29 1940/12/04

446Expedient de llicència d'obres majors per reformar la casa del carrer Alta del 
Juncá número 2 bis

59591941/10/25 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres majors per convertir el terrat que dona a la 
carretera de Mollet a Moyá en continuació del pis annex amb terrat de la casa 
del carrer General Queipo de Llano número 9

71711941/08/22 1941/  /  

446 Hi ha una sol·licitud per no pagar una sanció per fer obres sensa 
permís

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Queipo de Llano número 10

77771941/06/06 1941/  /  

447Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa i demana 
aigua per realitzar aquestes obres en el nou carrer en projecte anomanat 
"Camino de Can Xifreda"

98981942/10/01 1942/10/09

447Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un magatzem en un 
solar que hi ha en els carrers del General Yagüe i Doctor Tomàs Borrell s/n

99991942/10/10 1942/10/16

447 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la reconstrucció de la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 81 (carretera de Mollet a Moyá km. 20 hm. 1

1051051942/11/11 1942/  /  

447Expedient de llicència d'obres majors per reconstruir la casa del carrer Baja del 
Juncá número 2

1031031942/12/05 1943/01/14

2598 - Permís d'obres públique provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció  d'una casa. 
Carretera de Mollet a Moià pk. 1 hm. 19

1943/  /  1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici en el carrer 
Bassella

62621943/07/13 1943/07/15

448Expedient de llicència d'obres majors per fer reformes consistents en obrir un 
portal, modificar una finestra en balcó, aixecat el sostre i modificar envà en la 
casa del carrer San Juan número 39

94941944/09/29 1944/11/  

448Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un cobert (terrat) i 
aixecar parets en la casa del carrer San Antonio número 8

1051051944/11/07 1944/11/22

448Expedient de llicència d'obres majors per aixecar 18 m2. la façana i les parets 
laterals que tenen 2'50 metres de llarg per 0'75 metres d'alçada i reconstruir la 
façana de la casa del carrer Millan Astray número 2

1191191944/12/07 1944/12/20

448Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa de planta 
baixa en el carrer Doctor Antonio Reig

1221221944/12/17 1944/12/20

448Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar i reconstruir sostres i 
envàns, obrir una porta i una finestra en la part posterior de la casa del carrer 
Sagrera número 1

331945/01/03 1945/02/09

448 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 65/1945Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una planta baixa amb 
menjador i cuina i un pis de dos dormitoris i un lavabo en el carrer Queipo de 
Llano número 68

57571945/04/  1945/04/12
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448 Hi ha el permís d'obres públicas. Hi ha una nota que diu que aquest 
expedient complimenta el expedient número 57/1945

Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis, modificar el portal de 
la porta i una finestra de la casa de la Ctra. de Mollet a Moyá km. 19 hm. 9

65651945/04/18 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres majors per reformar la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 67

71711945/05/01 1945/  /  

449Expedient de llicència d'obres majors per fer obres de reforma i ampliació en la 
casa del carrer de la Sagrera número 1

1121121945/08/21 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres majors per fer unes obres de reforma en la casa 
de la carretera de Mollet a Moyá km.18'500

1371371945/11/26 1945/11/28

449 Hi ha el permís d'obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en la 
carretera de Mollet a Moyá km20 hm9

1401401945/  /  1945/12/14

449 Aquest expedient tenía inicialment el número 83/1945 bis i ara té el 
número 143/1945

Expedient de llicència d'obres majors per edificar una casa de planta baixa en 
un terreny proper a la carretera de San Miguel del Fay

1431431945/05/09 1945/06/20

2598 - Permís  d'Obres Públiques de la Provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per aixecar un pis d'una casa. Ctra. de 
Mollet a Moià pk. 20

1946/  /  1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un cobert al fons del 
pati que hi ha davant la casa del carrer Calvo Sotelo número 11

441946/01/03 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de dues galeries de 24 
m2. , una en el pis principal i l'altra en el primer pis de la façana posterior de la 
casa del carrer San Juan número 65

11111946/02/07 1946/02/18

449 Aquest expedient sols és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Queipo de Llano número 80

54541946/  /  1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Doctor Reig s/n

89891946/09/02 1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres majors ja demanat però que per la pendent del 
terreny sols pot construir els soterranis i la planta baixa en lloc del pis i demana 
una nova valoració de la llicència d'obres del carrer Doctor Reig s/N

93931946/09/27 1946/  /  

449 Aquest expedient està relacionat amb la llicència d'obres 113/1946 i 
estan posades juntes en el expedient 98/1946

Expedient de llicència d'obres majors per construir uns soterranis en el carrer 
Agustín Santacruz número 60 (ctra. de Mollet a Moyá km. 19'260)

98981946/10/14 1946/10/14

449Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una galeria en la 
façana posterior, allargar la coberta i pintar les façanes de la casa de 
l'Avinguda del Caudillo número 30

1061061946/10/28 1946/11/11

449 Aquest expedient està relacionat amb la llicència d'obres 98/1946 i 
estan posades juntes en el expedient 98/1946

Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació de la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 60

1131131946/11/25 1946/11/25

449 Hi ha permís d'obres públiques per emmurallar el terrenyExpedient de llicència d'obres majors per instal·lar 400 litres d'aigua del cabdal 
municipal, per emmurallar un terreny i construir un xalet de planta baixa i 
subterrani en la façana posterior en la carretera de San Lorenzo Savall a can 
Ulla km. 16'274r

1151151946/11/26 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge en el 
carrer Doctor Reig s/n

1181181946/12/04 1946/  /  
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450Expedient de llicència d'obres majors per un sostre de 5 m2., aixecar 2 metres 
les parets de tres dels costats d'aquest sostre, tres finestres noves i renovar 
una finestra i renovar la teulada de la casa del carrer Amargura número 18

10101947/02/17 1947/02/24

450 Hi ha una sol·licitud amb el número 5/1947 per instal·lar 1200 litres 
d'aigua

Expedient de llicència d'obres majors per reformar la casa del carrer Amargura 
número 2

22221947/03/24 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
General Yagüe s/n

23231947/03/29 1947/03/31

450Expedient de llicència d'obres majors per reformar els baixos i aixecar un pis en 
la casa del carrer Baja Hospital número 32

25251947/03/30 1947/05/01

450Expedient de llicència d'obres majors per reconstruir el sostre interior, aixecar 
l'edifici i reformar obertures de la facana de la casa del carrer Esquirol número 2

37371947/05/20 1947/05/19

450Expedient de llicència d'obres majors per reedificar la casa del carrer Millan 
Astray número 17

42421947/05/22 1947/05/26

450Expedient de llicència d'obres majors per aixecar 50 cm. la paret façana, que fa 
11'90 metres de llarg, la paret lateral i la façana posterior en total 16'90 m2., 
reparar la coberta i canviar una part de les bigues de la casa del carrer San 
Quirico número 5

72721947/09/08 1947/09/15

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en un tros 
de terra anomanat " Hort Patafa "

81811947/10/20 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa torre en 
l'Avinguda del Doctor Reig

90901947/11/20 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres majors per reformar l'habitatge del carrer Millany 
Astray número 45

92921947/11/25 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres majors per reforma d'una casa, arrebossar la 
façana i obrir finestres i posar mosaic en la casa del carrer Queipo de Llano 
número 84

1021021947/12/17 1947/12/22

450 Inicialment aquest expedient tenia el número 7/1947 bis i ara té el 
número 105/1947. Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 
22 /1944 i està posat dins seu la sol·licitud

Expedient de llicència d'obres majors  per realitzar les obres demanades amb 
data 28 de febrer de 1944 i autoritzades però que no van ser fetes i posar un 
envà en la façana principal en obertura ja feta en la casa  del carrer Baja Padró 
número 24

1051051947/02/07 1947/03/17

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en el carrer 
Queipo de Llano número 33 (Ctra. de Mollet a Moyá km 19 hm 7'30)

221948/  /  1948/01/12

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un garatge en el 
carrer Estricadors

10101948/01/27 1948/02/09

450Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa torre en el 
camí del Castillo de Monbuy s/n

11111948/02/04 1948/02/09

451Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa pre-fabricada  en 
l'Avinguda J. Balmes

34341948/06/09 1948/  /  
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451Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa pre-fabricada en 
l'Avinguda J. Balmes

35351948/  /  1948/  /  

451Expedient de llicència d'obres majors per construir una casa pre-fabricada en 
l'Avinguda J. Balmes

36361948/  /  1948/  /  

451Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en la 
carretera de Mollet a Moyá km. 19 hm. 9

48481948/08/11 1948/08/23

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un xalet en un terreny 
situat a 97'75 metres del km 19 de la carretera de Mollet a Moyá

53531948/08/30 1948/09/07

451Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un xalet en la 
carretera de San Lorenzo Savall

68681948/  /  1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge en el 
paratge " Hort de l'Apotecari "

69691948/10/25 1948/10/26

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un xalet de planta 
baixa en l'Avinguda del Caudillo ( carretera de Mollet a Moyá km.. 19'750)

72721948/11/02 1948/11/09

451Expedient de llicència d'obres menors per construir una casa en un terreny del 
carrer Baja Padró s/n

77771948/11/22 1948/11/23

451Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en un 
terreny de l'Avinguda General Mola ( La Soleia )

86861948/12/03 1948/12/28

451Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa en La 
Escletxa s/n

111949/  /  1949/  /  

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la reforma general, respectant els 
murs de carga per la construcció d'un habitatge de dues plantes situada en el 
km. 20 hm. 5-6 de la carretera de Mollet a Moyá

24241949/04/04 1949/04/28

451 falta la sol·licitudExpedient de llicència d'obres majors per reformar una casa de planta i pis en 
el carrer Gallifa número 4

54541949/  /  1949/09/01

452Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de parets, sostre i 
teulada en el carrer Queipo de Llano número 12

73731949/08/11 1949/08/23

452Expedient de llicència d'obres majors per enderrocar una part de la casa que 
sobresurt de la línia de la façana del reste de la casa i fer una finestra de 1'45 
metres d'alt per 1'30 metres d'ampla en la plaça Pervera número 5

76761949/08/26 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres majors per ampliar la fàbrica en el carrer Indústria 661950/01/12 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres majors per reformar la casa del carrer Alta del 
Juncar número 17

771950/02/17 1950/  /  

452 Aquest expedient inicialment era el número 76/1948Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una casa i demana 
200 litres d'aigua diaris en la Ctra. de San Miguel del Fay ( escorxador )

881950/  /  1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres majors per aixecar la casa del carrer Baja 
Hospital número 38

23231950/04/24 1950/06/22
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452Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un garatge amb 
façana a la carretera de San Lorenzo Savall del km 0 al 1 (Baja Sagrera 
número 2)

30301950/05/06 1950/06/22

452 Hi ha el permís d'Obras Públicas per la construcció en la carretera 
comarcal de Mollet a Moyá km. 18'900

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge en el 
carrer Agustín Santacruz número 92

35351950/06/07 1950/06/22

452 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 20/1950Expedient de llicència d'obres majors per ampliar el permís d'obres de 
l'expedient 29/1950 i construir un pis en les golfes i reforma les obertures de la 
façana en la plaça de los Mártires número 3

36361950/06/21 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres majors per aixecar un pis sensa fer els interiors 
de 11'40 metres de llarg per 5'15 metres d'ampla i 4'60 d'alt en el carrer Alta 
Juncá número 30

43431950/07/05 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres majors per desmuntar 16 m2. de coberta i 
convertir-la en terrat, aixecar la façana 1'40 metres d'alt per 4 metres de llarg, 
fer un balcó de 2'20 x 1 metres i traslladar una finestra en el carrer Cruces 
número 61

63631950/10/19 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres majors per aixecar una cuarta part de la casa i 
construir un terrat en el carrer Baja Juncá número 3

75751950/11/14 1950/12/14

452 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici per obrir 
una sucursal amb 4 pisos, baixos i soterrani en el carrer General Yagüe s/n

86861950/11/28 1950/12/14

2598 - Permís d'obres públiques de la provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per  fer una casa i una paret de tanca. 
Ctra. Comarcal de Mollet a Moià, pk. 20'834

1953/  /  1953/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per l'addició d'un pis i modificació de la 
porta del garatge de la casa del carrer Agustí Santacruz núm. 69, pk. 19.080 
carretera de Mollet a Moià

1962/  /  1962/  /  

2598 - Permís de la Diputació Provincial de Barcelona ( Obres Públiques)Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un edifici de planta 
i pis, de 14 metres lineals de façana, a 6 metres de l'eix de la via (travessia 
Sant Feliu de Codines) Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere 
de Vilamajor

1964/  /  1964/03/03

2598 - Permís d'obres públiques de la provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un pis a la casa 
número 81. Carretera C-1413 de Molins de Rei a Vic per Sabadell, pk. 19,020

1964/  /  1964/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de planta 
baixa i pis. Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere 
Vilamajor pk. 17'818

1965/  /  1965/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge. Pk. 
20,300 . C-1413 de Molins de Rey a Vic

1967/  /  1967/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 
soterranis i planta baixa de 15,15 mts. de  façana, a  13 metres eix de la via, en 
travessia. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, 
km. 16,1

1967/  /  1967/  /  
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2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per addicionar un pis al edifici de  20 
metres de façana, situat a 6 metres de l'eix de la via, en cas urbà. Ctra. Sant 
Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere Vilamajor, pk. 16,367

1968/  /  1968/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per addicció d'un tercer pis sobre edifici 
de 15 metres de façana, situat a 6 metres de l'eix de la via en casc urbá. Ctra. 
Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16,370

1968/  /  1968/  /  

2598 - Permís de la Jefatura de Carreteras de la Provincia de BarcelonaExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un magatzem amb 
habitatges. Carretera C-1413 de Molins de Rei a Vic, pk. 18

1969/  /  1969/  /  

1416Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de 16 habitatges.  
Plaça Josep Umbert Rosas.

1331331969/08/12 1969/08/13

1416Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de 16 habitatges.  
Plaça Josep Umbert Rosas.

1331331969/08/12 1969/08/13

1421Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge. Ctra. 
Mollet a Moià

10101971/02/02 1971/  /  

1421Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici. Carrer 
Joncar s/n

14141971/02/10 1971/10/15

1428Construcció local social. Paraje Solanas. 1901901972/12/05 1972/12/28

1463Construcció d'una vivenda unifamiliar. Racó del Bosc parcel·la 49 1011011977/08/25 1978/04/27

1471Construcció vivenda unifamiliar. Passeig de les Oliveres s/n 1081081978/12/01 1978/12/07

1480Modificació d'una vivenda unifamiliar segons projecte. Passeig de les Oliveres , 
s/n

1611611979/09/18 1979/10/06

1766Reforma i ampliació d'edifici (1ª fase). Urbanització muntanya de Solanes. 10101982/01/23 1982/02/06

1774Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aíllat a l'avinguda Escoles s/n

23231983/02/12 1983/03/12

1774 Llavor, S.A. Va presentar la renúncia a fer aquestes obresExpedient de llicència d'obres majors per la construcció de dues plantes 
sòtans, planta baixa i un bloc amb 4 habitatges en l'Avinguda Escoles s/n

55551983/04/09 1983/04/30

1775 Hi ha un escrit de cessió d'una porció de terreny al Ajuntament per 
fer una parada de bus. Hi ha un avant-projecte amb el número de 
registre d'entrada 160/1983

Expedient de llicència d'obres majors  per la construcció de tres habitatges 
unifamiliars aïllats en el carrer Bassell cantonado avinguda Catalunya

67671983/04/20 1983/04/30

1775Expedient de llicència d'obres majors per l'addició d'una vivenda sobre un 
habitatge existent en el carrer Pont del Terme número 6

80801983/05/20 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres majors per l'addició d'un habitatge a planta baixa 
en el carrer Ildefons Cerdà número 12

82821983/05/24 1983/07/05

1775 Aquest expedient va quedar sensa tramitar a l'espera de 
documentació demanada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres majors per ampliació de granja canina a la ctra. 
Sant Llorenç p.k. 14,610

93931983/06/25 1983/  /  

1776 Habitatges de protecció oficial. Aquest expedient consta de dues 
caixes la número 1776 i la 1777

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de 21 habitatges i 
locals comercials. Carrer Sant Quirze, avinguda Escoles i ptge. Escoles.

96961983/07/02 1983/08/01
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1777 Habitatges de protecció oficial. Aquest expedient consta de dues 
caixes la número 1776 i la 1777

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de 21 habitatges i 
locals comercials. Carrer Sant Quirze, avinguda Escoles i ptge. Escoles.

96961983/07/02 1983/08/01

1778Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres en l'immoble situat en el carrer Pont del Terme número 19

1591591983/11/14 1983/11/14

1778Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un edifici en el carrer 
Antoni Gaudi número 16

1611611983/11/15 1983/11/21

1778Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un magatzem en el 
carrer Bassella número 14

1691691983/11/22 1984/04/30

1780 Dins aquest expedient hi ha els expedients d'obres relacionat amb 
ell números 125/1985 i 149/1986

Expedient de llicència d'obres majors per realitzar obres de construcció d'una 
vivenda unifamiliar aïllada

111984/01/07 1984/01/30

1780 Expedient de llicència d'obres majors per addició de golfes en l'edifici en 
construcció

32321984/03/12 1984/03/19

1780Expedient de llicència d'obres majors per construir dos vivendes aparellades 58581984/04/30 1984/06/14

1781 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
3/1986

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada i local comercial (mini-golf)

78781984/05/21 1984/07/16

1781Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de casa-cuartel de la 
Guardia Civil

95951984/06/21 1984/07/10

1782Expedient de llicència d'obres majors per a la realització d'obres de reforma i 
consol·lidació

96961984/06/23 1984/10/15

1782Expedient de llicència d'obres majors per ampliació de vivenda unifamiliar i 
construcció d'un garatge

1151151984/07/14 1984/11/05

1782 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
13/1986

Expedient de llicència d'obres majors per a construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada

1251251984/07/28 1984/07/30

1783Aquest es un avantprojecte per la construcció d'un mini golf i un habitatge. 1311311984/01/30 1984/  /  

1783 El segon projecte va ser presentat el 16 de novembre de 1984 i 
aprovat el 30 de novembre de 1984 va ser presentat amb el número 
de registre d'entrades 1657/1984

Expedient de llicència d'obres majors per a construcció de vivenda unifamiliar 
aíllada, d'acord amb el projecte que substitueix a l'inicialment presentat en 
l'expedient.

1331331984/08/13 1984/08/20

1783 Hi ha unes actes de referencia davant un notari un a nom de Miguel 
Vallcorba i Alsina i Josefa Mas Deu i l'altre a nom de José Vallcorba 
Mas i Maria Angeles Piera i Domenech

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar

1641641984/10/06 1984/10/29

1784 Aquest expedient no ha estat aprovat.Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per adició de vivenda 1931931984/11/24 1984/  /  

1784 Aquest expedient és per substituir el presentat en data 13-08-1984 
però sols hi ha la tapa d'aquest expedient 1657/1984

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge 165716571984/11/16 1984/11/30

1784Expedient de llicència d'obres majors per a construcció d'una nau S.P.F. per a 
la cria d'animals de laboratori

2082081984/12/10 1985/01/14

1784Expedient de llicència d'obres majors per a realitzar obres d'ampliació de 
vivenda unifamiliar aïllada

2142141984/12/28 1985/01/21
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1785Expedient de llicència d'obres majors per a construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada en el carrer Nostra Senyora de Núria s/n a 65,5 metres del 
carrer Pirineus

34341985/03/09 1985/03/11

1785Prorroga a la llicència d'obres 101/1977. Racó del Bosc parcel·la 49 50501985/  /  1985/08/17

1785Expedient de llicència d'obres majors per addició al projecte d'ampliació de 
vivenda aprovat per la C.M.P. En data 21-01-1985, en el carrer Doctor Fleming 
número 21

58581985/04/18 1985/06/10

1786 Hi ha una sol·licitud per instal·lar una escomessa d'aigua( Neus 
Mañosa Albrieux)

Expedient de llicència d'obres majors per construcció d'una vivenda aïllada, 
anomenada "C" en el carrer Bassella cantonada Ctra. de Mollet a Moià 
(Avinguda Catalunya)

71711985/05/04 1985/05/13

1786Expedient de llicència d'obres majors per a construcció de la planta baixa de 
l'edifici B del projecte corresponent a un conjunt de vivendes i locals comercials 
emplaçats en l'immoble situat en l'Avinguda Castell de Montbui s/n

87871985/04/27 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres majors per a obres de reforma i ampliació de 
planta semi-sotan en la vivenda unifamiliar aíllada situada en el carrer Vinyetes 
s/n

94941985/06/05 1985/06/10

1787Expedient de llicència d'obres majors per a obres de reforma interior de la 
vivenda unifamiliar situada en el carrer Avinguda de la Generalitat

99991985/06/07 1985/06/06

1787Expedient de llicència d'obres majors per ampliació de vivenda unifamiliar entre 
mitgeres, per a la posterior construcció d'un habitatge bi-familiar entre mitgeres, 
en el carrer Sant Quirze número 15

1101101985/06/19 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres majors per a construir 5 vivendes unifamiliars en 
el carrer Ponent, adjacent a la Ctra. Sant Llorenç Savall

1321321985/07/15 1985/08/05

1788Expedient de llicència d'obres majors per execució d'obres d'ampliació i reforma 
de la vivenda situada en la parcel·la número 93 de la urbanització del Racó del 
Bosc

1461461985/08/14 1985/09/30

1788Expedient de llicència d'obres majors per prorròga per a construcció d'una golfa 
habitable en l'immoble situat a la plaça Sagrera número 7

1691691985/09/24 1985/03/10

1788Expedient de llicència d'obres majors per ampliació de vivenda unifamiliar 
aïllada en l'immoble situat en el carrer Racó del Bressol número 2

1751751985/10/02 1985/10/28

1789 Hi ha un avant-projecteExpedient de llicència d'obres majors per rehabilitació d'un habitatge entre 
mitgeres situat al carrer de Vic número 5

2332331985/12/23 1986/01/14

1790Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge entre 
mitgeres ( 1ª fase) al carrer Sant Joan número 51

551986/01/13 1986/01/14

1790Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
plurifamiliar entre mitgeres a l'immoble número 30 del carrer Agustí Santacruz,

771986/01/20 1986/03/03

1790Expedient de llicència d'obres majors per ampliació de sòtans en horitzontal de 
vivenda unifamiliar existent. Tancament de la finca en el seu perímetre amb 
coronació de murets actuals. Carrer Romani a 15 metres carrer Maresme

17171986/01/29 1986/02/03
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1790Expedient de llicència d'obres majors per construcció d'una granja i un famer en 
el paratge Solanes

25251986/02/12 1986/07/21

1790Expedient de llicència d'obres majors per obres d'ampliació de vivenda 
plurifamiliar a l'immoble situat al carrer Sant Pau número 14-16

26261986/02/17 1986/02/17

1790Expedient de llicència d'obres majors per a reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar, entre mitgeres, al carrer Les Roques s/n

39391986/03/04 1986/03/17

1791 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
209/1980

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció edifici de vivendes i 
local al carrer Sant Quirze s/n

49491986/03/13 1986/03/17

1791 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'una nau destinada a 
explotació cunillera, en el paratge Hortells

82821986/05/08 1986/  /  

1792 Hi ha sol·licitud de llicència de primera ocupació. Hi ha una còpia 
simple i una còpia autentica de l'escriptura de Hipoteca de maximo 
entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i la compañia " MX, 
Sociedad Anonima " any 1986

Expedient de llicència d'obres majors per a construcció d'una vivenda 
unifamiliar aíllada, en el solar situat en el camí de la Penya Esportiva s/n. Par I-
bis

1031031986/05/28 1986/12/09

1792Expedient de llicència d'obres majors per rehabilitació d'un habitatge entre 
mitgeres, en el carrer Amargura número 5

1131131986/06/16 1986/06/23

1793Expedient de llicència d'obres majors per distribució d'habitatge en el carrer 
Mossèn Josep Rossell número 10

1361361986/07/28 1986/09/01

1793Expedient de llicència d'obres majors per a construcció d'un edifici destinat a 
exposició i taller de vehícles, amb dues vivendes en el carrer Barcelona número 
25

1411411986/08/09 1986/09/01

1793Expedients de llicència d'obres majors  per construcció d'un edifici amb un 
habitatge i magatzem en el carrer Ponent número 9

1421421986/08/28 1986/09/01

1793Expedient de llicència d'obres majors  per construcció de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres en el carrer Montserrat número 8

1431431986/08/25 1986/09/29

1794Expedien d'obres majors per modificació d'obres del conjunt de vivendes al 
carrer Llevant

2102101986/11/28 1986/12/22

1794 Hi ha un escrit del Sr. José Sala Clapes i la Sra. Teresa Fonoll 
Comellas per unes posibles irregularitats en les obres que es 
realitzan i que els causen perjudicis. Dins aquest expedient hi ha 
l'expedient d'obres 169/1997 per la legalització d'unes 
modificacions introduïdes en el decurs de les obres de la casa del 
carrer Sant Quirze número 31

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de dues vivendes 
unifamiliars parellades en el carrer Sant Quirze número 29-31

1851851986/10/24 1987/01/07

1794 Hi ha el retorn d'aval obra urbanitzadoraExpedient de llicència d'obres majors per a construcció d'un habitatge 
unifamiliar en el solar situat en el carrer Pirineus s/n

1871871986/10/31 1987/02/02

1795Expedient de llicències d'obres majors per addició d'un habitatge entre mitgeres 
al carrer Llorens Artigas s/n

12121987/01/24 1987/  /  

1795Expedients de llicències d'obres majors per rehabilitació parcial de l'habitatge 
situat al carrer Barcelona número 58

30301987/02/16 1987/03/16
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1795 Ordre d'execució d'obresExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat, en el carrer Era Nova cantonada Can Bosch

38381987/03/05 1987/04/27

1795Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de taller 
mecànic, a l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 24-26

44441987/03/13 1987/03/16

1796Expedients de llicències d'obres majors per construcció obra nova planta entre 
mitgeres, de dos pisos carrer Sant Isidre número 22

53531987/03/20 1987/04/27

1796 Hi ha avant-projecteExpedients de llicències d'obres majors per fer magatzem en la planta baixa en 
l'immoble situat al carrer Camí del Dipòsit número 5

72721987/04/04 1987/04/27

1796 Hi ha la sol·licitud de la cancel·lació d'un aval i el canvi de nom  
d'un aval presentat pels nous propietaris Srs. Nicolas Garcia i 
Garcia i Inmaculada Escoda Areste

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat en el solar situat al carrer Ildefons Cerdà s/n  a 31 metres del 
carrer Les Roques

79791987/04/11 1987/04/27

1797Expedient de llicència d'obres majors per la construcció de 4 habitatges 
unifamiliars entre mitgeres  al carrer Piscina

1121121987/05/12 1987/06/08

1797 Hi ha la sol·licitud de devolució de fiança presentadaExpedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar en el carrer Castell de Montbui número 1 bis

1231231987/05/20 1987/08/10

1797 Sol. certificat amb la numeració i carrer que els hi corresponen als 
immobles. Sol. devolució aval obra urbanitzadora

Expedient de llicència d'obres majors per construcció de 4 habitatges 
unifamiliars parellats, en l'immoble situat al carrer Vinyetes cantonada carrer 
Les Roques

1531531987/07/20 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres majors per construcció d'un habitatge unifamiliar 
en el carrer Sant Sebastià número 23

1861861987/09/24 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres majors per rehabilitació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres, en l'immoble situat al carrer Avinguda Catalunya número 13

2082081987/10/21 1987/10/26

1799Expedient de llicència d'obres majors per rehabilitació d'habitatge entre 
mitgeres, en l'immoble situat al carrer Estricadors número 21

2322321987/12/07 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres majors  per fer un habitatge unifamiliar aïllat i 
garatge, en l'immoble situat al carrer Doctor Fleming s/n

2342341987/12/09 1987/12/09

1796 Paralització obres.  Sol·licitud certificat als efectes de procedir a la 
declaració d'obra nova situació de la finca carrer Mediterrani 
número 6

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar a la urbanització Racó del Bosc, parcel·la 81,

66661987/04/01 1989/09/04

1795 Sol·licitud devolució aval carrer Parlament número 7 abans 
parcel·la 53 del Racó del Bosc

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat i un garatge a la urbanització Racó del Bosc, parcel·la número 
53

33331987/02/19 1990/07/09

1797Expedient de llicència d'obres majors per construcció edifici industrial al carrer 
Pervera número 26

1491491987/07/09 1992/02/03

1800Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada en el carrer Verge de Núria s/n

32321988/02/23 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici destinat a 
Squasch i gimnàs, a l'immoble situat al carrer Jaume Balmes cantonada Sant 
Sebastià

52521988/03/26 1988/04/12

19/12/2016 Pàgina 294 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1801Expedients de llicències d'obres majors per adicció de planta golfes i reforma 
de planta baixa en l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç número 35

70701988/04/19 1988/04/25

1801Expedients de llicències d'obres majors per acondicionament de planta golfes i 
envans de la primera planta, amb construcció d'escala de baixada al jardí en 
l'immoble situat al carrer Montseny núm. 3

71711988/04/23 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres majors per addició de planta golfes en vivenda 
unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Ponent s/n a 10 metres de la Ctra. Sant 
Llorenç

89891988/05/12 1988/11/14

1801Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'una vivenda unifamiliar 
entre mitgeres, al carrer Hospital número1

92921988/05/12 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Havana número 26

96961988/05/18 1988/05/25

1801 En aquest expedient no hi ha documentació ni planols. Hi ha el full 
de l'aparallador i l'arquitecte i el comprobat del pagament del permís

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar carrer Cirerers número 6

1021021988/05/25 1988/07/04

1802Expedienst de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge 
entre mitgeres, en l'immoble situat al carrer Creus número 25

1081081988/06/06 1988/06/06

1802Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'un habitatge 
entre mitgeres al carrer Barcelona número 62

1261261988/07/05 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Doctor Zamenhof cantonada carrer Sagrera

1271271988/07/07 1988/07/18

1804 Aquest expedient d'obres està dins l'avant projecte amb número 
d'expedient d'obres 222/1988

Expedient de llicències d'obres majors  per a la rehabiliatació, reforma i 
ampliació d'un habitatge existent a la plaça del Rellotge cantonada carrer 
Doctor Tomàs Vila

1301301988/07/13 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres majors  per ampliació i reforma d'un edifici 
aïllat, al carrer Narcís Monturiol número 6

1381381988/08/01 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge entre 
mitgeres, al carrer Era Nova número 8

1481481988/09/07 1988/09/19

1803 Hi ha un requeriment per presentar la renúncia o desestiment de la 
petició de llicència corresponent a l'expedient número 176/88

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar  al carrer Ponent cantonada Ctra. Sant Llorenç

1761761988/10/04 1988/  /  

1803Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres, al carrer Piscina s/n

1881881988/10/24 1988/11/02

1802 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Sant Jordi

1051051988/06/01 1989/06/12

1802 Paralització obresExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar a la urbanització Racó del Bosc parcel·la número 69

1431431988/08/18 1989/07/24

1803Expedients de llicències d'obres majors per cobertura de pati existent entre 
dues edificacions, al solar situat a la Ctra. Sant Llorenç número 4

1441441988/08/30 1990/03/05

1805 Devolució avalExpedients de llicències d'obres majors per ampliació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Sant Sadurní número 26

881989/01/18 1989/05/03
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1805Expedients de llicències d'obres majors per adequació d'un habitatge situat al 
carrer Jacint Verdaguer número 30

991989/01/24 1989/10/30

1805Expedients de llicències d'obres majors per ampliació de local comercial, en 
l'immoble situat al carrer Miquel Vila número 7

18181989/01/28 1989/02/01

1805Expedients de llicències d'obres majors per construcció de 7 vivendes 
unifamiliars en filera, al carrer Castell de Montbui número 34 al 46

19191989/01/31 1989/02/27

1806 Retorn aval obra urbanitzadora. Projecte bàsicExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada en el carrer Cirerers número 24

35351989/03/01 1989/04/17

1807 Devolució aval bancari presentat pel Sr. R.I.C.Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre parets mitjeres, al carrer Montserrat número 25

36361989/03/01 1989/05/15

1807 Devolució de l'aval que garantia l'obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Doctor Reig número 22

55551989/03/30 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'edifici bifamiliar entre 
mitgeres en el carrer Pervera número 26

77771989/04/14 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Narcís Monturiol número 4

83831989/04/29 1989/05/03

1809 Hi ha documentació complementària i documentació variaExpedients de llicències d'obres majors per construcció de 5 habitatges 
unifamiliars en filera i dos locals comercials, en el carrer Vic número 18 - 20, 
cantonada carrer Roger de Flor

91911989/05/03 1989/10/02

1809Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Hospital número 58

1141141989/05/30 1989/06/12

1809Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat de nova planta al paratge anomenat " El Maset "

1241241989/01/02 1989/06/26

1810 Hi ha un estudi de detallExpedients de llicències d'obres majors per reforma edifici entre mitjeres a 
l'Avinguda Catalunya número 18

1281281989/07/03 1989/07/10

1810 Devolució de l'aval per execució de les obres del carrer Zamenhof 
número 14

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de vivendes 
i locals al carrer Doctor Zamenhof número 14

1401401989/07/24 1989/10/02

1811 Sol·licitud escomessa d'aiguaExpedients de llicències d'obres majors per reforma edifici destinat a magatzem 
a l'immoble situat al carrer Creus número 37

1571571989/08/31 1989/09/04

1811 Paralització d'obres a la zona de la "Unitat d'Actuació 6-10"Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici 
d'aparcaments al Camí de Lloveres s/n

1591591989/09/04 1989/10/02

1811 Sol·licitud llicència primera ocupació habitatge c/ Era Nova número 
14

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de 7 habitatge 
unifamiliars aparellats al solar situat al carrer Era Nova número 10 al 22

1641641989/09/06 1989/09/18

1812Expedient de llicència d'obres majors per construcció d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Agustí Santacruz número 26

1701701989/09/18 1989/10/16

1812Construcció d'una vivenda sobre planta sotan existent. Racó del Bosch, parc. 49 1711711989/09/18 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres majors per construcció de planta baixa d'un 
edifici bifamiliar entre parets mitgeres a l'Avinguda Escoles s/n

1771771989/09/28 1989/10/02
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1813Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una granja 
agropecuària a la finca " El Maset "

2042041989/10/18 1989/12/11

1814Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la urbanització "Les Sabrugues"

2082081989/12/01 1989/12/28

1811 Hi ha un projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat a nom de Rafael 
Aguilar Herruzo

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de la primera planta i 
teulada de la casa en construcció situada al Racó del Bosc  parcel·la 96

1651651989/09/06 1990/09/03

1812Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda unifamiliar 
aïllada al solar situat al Racó del Bosc parcel·la  número 61

1661661989/09/06 1990/03/19

1812Expedients de llicències d'obres majors per construcció de garatge-magatzem, 
al solar situat al carrer Camí del Dipòsit número 12

1931931989/10/25 1990/02/19

1813 Paralització obres per no adaptar-se a les condicions de la llicència 
municipal

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Soleia s/n cantonada passatge Font

1961961989/11/03 1990/03/19

1814Expedients de llicències d'obres majors per construcció de nau industrial , en el 
poligon industrial " Pla de la Costa" parcel·la número 1

2142141989/12/21 1990/01/22

1814 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres majors  per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Països Catalans s/n a 101 metres del carrer 
Maresme

2152151989/12/21 1990/02/05

1807Ampliació de local social de l'equipament "recreatiu i esportiu privat"  de la 
urbanització "Solanes".

47471989/03/11 1991/03/18

1815Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
d'habitatges, locals comercials i garatge al carrer Agustí Santacruz número 39

991990/01/27 1990/03/19

1815Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar al carrer Sant Isidre número 21-23

10101990/01/29 1990/02/19

1815Expedients de llicències d'obres majors per construcció de nou vivendes 
unifamiliars entre mitgeres al solar situat al carrer Bassella cantonada Roger de 
Flor i Avinguda Catalunya

11111990/01/31 1990/02/19

1816 Hi ha l'avantprojecte. Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients d'obres majors  per a la construcció d'una vivenda unifamiliar de 
nova planta, a  la Ctra. de Gallifa/carrer Doctor Zamenhof

20201990/02/15 1990/03/19

1816 Hi ha devolució de fiança de Gemma Trèmul Duran. Sol·licitud de 
llicència de primera ocupació de Ramon Artesero c/Molí,11 i de 
Gemma Trèmul Duran c/ Molí 13. Sol. De canvi d'aval  de l'efectuat 
per la Sra. Rafaela Cerrato. Sol. De número de policia. Avant-
projecte 1989/1264

Llicència d'obres majors. Construcció de dues vivendes unifamiliars entre 
mitgeres . Carrer Molí cantonada Joan Miró.

33331990/03/05 1990/05/14

1816 Hi ha devolució de fiança de Gemma Trèmul Duran. Sol·licitud de 
llicència de primera ocupació de Ramon Artesero c/Molí,11 i de 
Gemma Trèmul Duran c/ Molí 13. Sol. De canvi d'aval  de l'efectuat 
per la Sra. Rafaela Cerrato. Sol. De número de policia. Avant-
projecte 1989/1264

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de dues vivendes 
unifamiliars entre mitgeres . Carrer Molí cantonada Joan Miró.

33331990/03/05 1990/05/14

1816Expedients de llicències d'obres majors per construcció de tres vivendes 
unifamiliars entre mitgeres al carrer Vinyetes cantonada carrer Les Roques

40401990/03/16 1990/06/25
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1817Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
entre parets mitgeres , en l'avinguda Catalunya número 23

58581990/04/04 1990/05/02

1817 Devolució d'aval bancari.Expedients de llicències d'obres majors per addició d'un habitatge sobre planta 
baixa construida al carrer Gallifa número 13

68681990/04/30 1990/09/03

1817 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada. Urbanització Solanes solar número 48

70701990/05/09 1990/  /  

1818Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Bassella número 25

83831990/05/23 1990/05/28

1819 Llicència de primera ocupació situació de l'habitatge carrer 
Parlament número 9

Expedients de llicències d'obres majors  per construcció d'una vivenda aïllada a 
la urbanització Racó del Bosc, parcel·la número 65

1461461990/09/29 1990/10/29

1819 Autorització substitució d'avalExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la urbanització Racó del Bosc, parcel·la 94

1471471990/09/24 1990/12/03

1820 Expedient infracció urbanística. Parcel·lació fincaExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'una quarta casa 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Vinyetes cantonada carrer Les Roques

1501501990/10/01 1990/10/01

1820 Llicència primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Creus número 20

1541541990/10/01 1990/10/15

1820Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres sobre local existent al carrer Bassella número 14

1601601990/10/13 1990/11/12

1825Expedients de llicències d'obres majors per modificació i ampliació d'habitatge 
entre mitgeres al carrer Sant Sadurni número 26

1681681990/10/23 1990/  /  

1825Expedients de llicències d'obres majors per transformar en habitatge un edifici 
destinat a pallissa, en el " Mas Villar "

1931931990/12/03 1990/12/10

1843 Aquest expedient està posat dins l'expedient d'obres 67/1993Expedients de llicències d'obres majors construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Manolo Hugué

1881881990/11/29 1991/07/01

1826Expedients de llicències d'obres majors per ampliació habitatges A i B a la Ctra. 
Sant Llorenç s/n

2022021990/12/21 1991/04/08

1827 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici aïllat amb 
un habitatge al carrer Pirineus número 8

32321991/02/19 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dues vivendes 
unifamiliars aparellades. Carrer Països Catalans núm. 1 i 1 bis

52521991/03/13 1991/06/03

1828Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dues vivendes 
unifamiliars aparellades. Carrer Països Catalans núm. 1 i 1 bis

52521991/03/13 1991/06/03

1829 Sol·licitud d'un certificat municipal en el que consti la adreça 
completa amb el número que li correspongui i certificat municipal en 
el que consti el nombre d'habitatges

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici d'habitatges 
i locals comercials "Edifici D", a l'avinguda Castell de Montbui s/n. a 12 metres 
del carrer Doctor Fleming

89891991/05/20 1991/06/03

1829Construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada i una piscina. Ctra. de Sant Miquel 
del Fai

1041041991/06/13 1991/07/01
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1829 Estudi d'alineacions i rasants d'un tram del carrer Jacint VerdaguerConstrucció d'una vivenda unifamiliar aïllada i una piscina. Ctra. de Sant Miquel 
del Fai

1041041991/06/13 1991/07/01

2720 Sol·licitud de llicència de primera ocupació carrer Onze de 
Setembre núm. 34

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Onze de Setembre s/n.

1251251991/07/17 1991/09/17

1832 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres menors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Països Catalans s/n

2152151991/09/05 1991/10/14

1830Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres i local comercial, al carrer Doctor Tomàs Borrell número 4

1201201991/07/04 1992/02/03

1830Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Carrer Sagrera num. 12 1301301991/07/23 1992/05/25

1830Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Carrer Sagrera num. 12 1301301991/07/23 1992/05/25

1833 Sol·licituds certificat municipal on consti el carrer i número 
corresponen la citada finca i certificat on consti el nombre 
d'habitatges construïts en aquest edifici. Sol·licitud devolució aval 
bancari. Escrit sobre l'ocupació de la via pública. Denúncia 
presentada per varis veïns en relació a aquestes obres

Expedients de llicència d'obres majors  per construcció d'un edifici d'habitatges, 
locals i parking al passatge Mulas cantonada Travessia

221992/01/08 1992/04/27

1834 Sol·licitud canvi de titularitat de l'aval per garantir l'execució de les 
obres d'urbanització del carrer Joan Miró número 6. Sol·licitud del 
sr. Joaquim Camps Grau del canvi de titularitat llicència concedida 
a la Sra. Mª Dolores Sierra Sánchez. Renúncia presentada per 
l'Arquitecte Joan Umbert a la direcció de les obres

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Joan Miró número 6

34341992/02/20 1992/04/27

1835Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres al carrer Havana número 7

55551992/03/09 1992/04/13

1836Expedients de llicència d'obres majors per construcció d'un habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres al carrer Pervera número 4

92921992/04/08 1992/04/27

1836Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un garatge-
magatzem i construcció de tanca metàl·lica transparent de 35 x 0'90 mts. en el 
solar de l'avinguda de les Escoles número 67

1051051992/04/15 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres majors per reforma interior d'edifici entre 
mitgeres destinat a habitatge en el carrer Sant Pere número 11

1071071992/04/23 1992/09/08

1836Expedients de llicència d'obres majors per realització d0obres d'habilitació a la 
planta segona de l'habitatge situat al carrer Creus número 37

1281281992/05/13 1992/07/26

1837 Hi ha  una legalització del traçat aigües pluvials per la Comissió de 
Govern de data 7 de març de 1995. Hi ha una modificació de 
l'acord de data 7 de març de 1995

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres i aparcament, als carrers Estricadors número 12 i 
carrer Creus número 39

1551551992/06/03 1992/07/06

1837 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un vivenda 
unifamiliar al carrer Hospital número 15

1591591992/06/04 1992/07/27

1837 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicències d'obres majors per una unitat de subministrament de 
productes petrolífers i accesso a la unitat de subministrament. Plaça Umbert 
Rosas

1601601992/06/05 1992/  /  
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1838Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de serveis 
(lavabos) al paratge  " Pi Solitari "

1731731992/06/23 1992/07/20

1839Expedients de llicències d'obres mejors per construcció d'una nau industrial a la 
Zona Industrial "Pla de la Costa"

2232231992/09/10 1992/09/22

1839Expedients de llicències d'obres majors  per ampliació habitatge unifamiliar 
aïllat (habitatge C), a la ctra. Sant Llorenç Savall a Llinars

2252251992/09/17 1992/09/22

1839 Sol. Certificació .  Sol·licitud certificat que acrediti el valor cadastral 
de la finca. B.U.L. i F.R.B. denúncien obres executades pel sr. F.D. 
de tancament d'un camí públic. Paralització obres

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda i garatge 
a la urbanització "Les Sabrugues" número 8

2412411992/10/20 1992/12/01

1838Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada a la urbanització Racó del Bosch, parcel·les 53 i 54

2192191992/09/02 1993/01/12

1840Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar de nova planta, en la zona del Pi Solitari

2522521992/11/10 1993/01/12

1840Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una tenda 
comercial de nova planta de la zona del Pi Solitari

2532531992/11/10 1993/01/12

1840 Ordre paralització obres. Llicència de primera ocupació. Aquest 
expedient està relacionat amb l'expedient 158/1986

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Pervera  número 8

2622621992/11/28 1993/02/09

1840Expedients de llicències d'obres majors. Per ampliació i reforma de vivenda 
existent i edifici vivenda unifamiliar entre mitgeres. Pervera núm. 1

2792791992/12/24 1993/02/25

1840Expedients de llicències d'obres majors. Per ampliació i reforma de vivenda 
existent i edifici vivenda unifamiliar entre mitgeres. Pervera núm. 1

2792791992/12/24 1993/02/25

1841Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un garatge-
magatzem i celler en l'immoble situat al carrer Pompeu Fabra número 9

881993/01/13 1993/03/23

1842 Aquesta legalització d'obres no ha estat aprovada.Expedients de llicències d'obres majors per la legalització de les obres 
realitzades -construcció vivenda- , carrer Manolo Hugué, s/n

20201993/01/27 1993/  /  

1842 Inspecció tècnica realitzada a les obres.Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Joncar número 8

37371993/  /  1993/05/18

1842Expedients de llicències d'obres majors per addició d'habitatge a planta baixa 
existent en l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 14

47471993/03/04 1993/03/09

1843Expedients de llicències d'obres majors  per modificació habitatge i botiga i nou 
cobert porxo, en la Zona Pi Solitari

65651993/04/06 1993/04/20

1843 Hi ha una valoració de les obres a realitzar pel sr. J. C. S.  
Requeriment adequació d'obres a llicència d'obres número 
67/1993. Paralització obres. Escrit presentat per la sra. B.U.L. en 
relació a l'actuació efectuada pel Sr. J.C.S. en la seva finca situada 
al carrer Manolo Hugué. Ordre d'execució d'obres. Sol·licitud 
devolució de l'aval bancaci efectuar per obra urbanitzadora

Expedients de llicències d'obres majors per la legalització  de les modificacions 
introduides en el projecte de construcció d'una vivenda unifamilia aïllada en el 
carrer Manolo Hugué

68681993/04/07 1993/05/18

1844Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de vivenda 
unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Pervera número 10

1061061993/05/29 1993/07/13
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1844 Denúncia a les obres que realitza el sr. R.C.C. Direcció Gral. 
d'Urbanisme sol·licita informe sobre la denúncia efectuada pel sr. 
J.G.D. i altres. Sol·licitud d'informe a la Comissió d'Urbanisme sobre 
les instal·lacions a l'espai sota-cobert, en les obres que realitza el 
sr. R.C.C.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'edifici plurifamiliar i 
local comercial a l'avinguda de les Escoles cantonada carrer Folch i Torres

1071071993/06/02 1993/07/27

1845 Hi ha el avant-projecte amb registre d'entrada número 158/1993Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda i garatge 
entre mitgeres situat al carrer Havana número 4 cantonada Baixador Torra

1151151993/06/15 1993/06/29

1845Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar 
aïllat en planta baixa en el carrer Pervera número 36

1321321993/07/07 1993/07/27

1846Expedients de llicències d'obres majors per modificació d'habitatge entre 
mitgeres al carrer Pervera número 26

1471471993/08/02 1993/09/07

1846Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'edifici d'habitatges, 
local comercial i aparcament en l'immoble situat a la Plaça Doctor Robert 
número 8 i carrer Joncar número 3 ( projecte bàsic)

1541541993/07/27 1993/10/19

1846Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Creus número 60

1551551993/08/11 1993/09/07

1847Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres al carrer Barcelona número 22

1871871993/10/16 1993/10/20

1848Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, a l'immoble situa al carrer Mirador número 16

2312311993/12/20 1994/02/22

1841Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un bar restaurant al 
paratge "Pi Solitari"

18181993/01/27 1998/12/14

1850Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres al carrer Sant Quirze núm. 3 i 3 bis, suprimint l'accès 
de la planta sòtan al reguerot i deixant una polsera mínima de 0,60 mts. 
(dormitori) a les finestres que donen lateralment al reguerot

21211994/02/10 1994/03/08

1850 Hi ha un avant-projecte presentat pel Sr. Josep Pineda Esturgó. 
Sol·licitud de llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar al carrer Sant Sebastià núm. 5

25251994/02/14 1994/03/08

1850Expedients de llicències d'obres majors per addició d'una planta a una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Jaume Balmes núm. 2

30301994/02/26 1994/03/22

1851Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'edifici plurifamiliar i 
local comercial en l'avinguda Escoles cantonada c/ Folch i Torres

36361994/03/03 1994/03/08

1851Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada a la U.A. Escoles-6 parcel·la 9. Carrer Consell de Cent s/n

39391994/03/05 1994/04/19

1852 Adjunten escriptura notarial de que la finca es declarada única i 
indivisible.

Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres, en el carrer Hospital núm. 24

49491994/03/14 1994/04/19

1852Expedients de llicències d'obres majors  per construcció de quatre vivendes 
unifamiliars entre mitgeres, en el carrer Bassella núm. 33 i carrer Estatut núm. 
12

60601994/03/23 1994/04/19
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1853 Rectificació numeració de les finques objecte dels expedients núms. 
72/94 i 21/94, instats per Promocions Sant Feliu de Codines. 
Valoració costos d'urbanització aplicables a les finques situades al 
carrer Padró núm. 6, 8 a i 8 b

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de tres habitatges 
unifamiliars entre mitgeres al carrer Padró núms. 6, 8 i 8 bis

72721994/04/08 1994/06/14

1854Expedients de llicències d'obres majors per la reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar, al carrer Montserrat núm. 7, de conformitat amb les 
esmenes introduïdes en el projecte

1401401994/07/26 1994/07/26

1855Expedients de llicències d'obres majors per ampliació de vivenda, en l'immoble 
situat al carrer Jacint Verdaguer núm. 32

1751751994/10/05 1994/11/15

1857Expedients de llicències d'obres majors per addició de planta golfes sobre 
vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer Joncar núm. 25

2132131994/12/15 1994/12/28

1856Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Montserrat núm. 20

2262261994/09/27 1994/11/15

1856Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar 
aïllat, en el carrer Montseny núm. 11

2052051994/11/24 1995/04/11

1856 Sol·licitud devolució aval bancari presentat en dada 8-2-1995 per 
les obres d'urbanització, situació finca: Hospital núm. 23. Devolució 
de fiança per manca d'obra urbanitzadora efectuada pel Sr. Joan 
Paré Macià corresponent a la finca situada al carrer Hospital núm. 
23

Expedients de llicències d'obres majors  per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres al carrer Hospital núm. 23

2072071994/12/02 1995/02/21

2721 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Paralització obres. 
Denúncia presentada per la Sra. Mª R. A. V. a les obres que es 
realitzan al carrer Cirerers número 6. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient número 162/1998

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Cirerers número 6

2112111994/12/14 1995/02/07

1857Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la parcel·la núm. 26 de la urbanització Racó del Bosc.

2142141994/12/17 1995/02/21

1857Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de vivendes 
plurifamiliars en l'Avinguda Catalunya s/n

2172171994/12/21 1995/01/24

1857 Aquest expedient d'obres està relacionat amb l'expedient d'obres 
168 / 1995

Expedients de llicències d'obres majors  per construcció d'edifici d'habitatges, 
locals comercials i aparcaments, en l'immoble situat entre els carrers Travessia 
núm. 14, Passatge Can Mut núm. 1 i Carrer Doctor Antoni Reig núm. 9

2202201994/12/27 1995/02/21

1850Expedients de llicències d'obres majors per construcció de gàbies de cria i 
recuperació, gàbies de vol, gàbies d'exhibició i grades al paratge "Pi Solitari"

881994/01/20 1998/12/14

1877 Aquest expedient està com a un expedient administratiu dins 
l'expedient d'obres número 58/1996.

Expedients de llicències d'obres majors per la reconstrucció d'un habitatge a 
l'urbanització Mas Paré, paratge Pararrayos

331995/  /  1995/01/04

1858Expedients de llicències d'obres majors per addició de planta golfes en la 
vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al carrer Ildefons Cerdà núm. 16

24241995/02/06 1995/02/21

1858Expedients de llicències d'obres majors  per ampliació edifici bifamiliar carrer 
Mossèn Baldelló núm. 2-4

32321995/02/21 1995/04/25
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1860 Sol·licitud d'un certificat dels habitatges per planta. Sol·licitud  
certificat referent a l'edifici situat al carrer Sant Pau núm. 8. Hi ha un 
avant-projecte

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda plurifamiliar 
entre mitgeres al carrer Sant Pau núm. 8

72721995/04/12 1995/05/09

1860 Devolució de fiança per manca d'obra urbanitzadora efectuada per 
Promocions Sant Feliu, corresponent a la finca situada al carrer 
Hospital núms. 23-25. Hi ha un avant-projecte

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici d'habitatges 
entre mitgeres al carrer Hospital núm. 23 i 25

80801995/04/23 1995/06/07

1861 Hi ha un estudi de reforma de dues vivendesExpedients de llicències d'obres majors per reforma de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 
29

95951995/05/13 1995/05/24

1861 Aquest expedient el sol·licitan ha pasat els seus drets a Bugnat, S.L.Expedients de llicències d'obres majors per construcció de cinc vivendes entre 
mitgeres al carrer Joncar núm. 27, xanfrà amb c/ Àngel Guimerà núm. 1

97971995/05/17 1995/07/12

1861 Autorització de col·locació de pilones a la plaça Dr. Robert núm. 8 -
farmàcia-. Requeriment a Rústica Requenense, S.L. per tal que 
presenti plànol de la façana modificada

Expedients de llicències d'obres majors per la modificació de la llicència 
atorgada en data 19 d'octubre de 1993, expedient 154/1993 d'acord amb les 
variacions presentades en aquest projecte d'execució. Plaça Doctor Robert 
núm. 8 i carrer Joncar núm. 3

99991995/05/17 1995/06/07

1862 Ordre d'execució d'obres a Segurtex, S.L. al carrer Joncar núm. 30. 
Valoració de les obres a realitzar per Segurtex, S.L. a la finca 
situada al carrer Joncar núm. 30

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
al carrer Joncar núm. 30

1111111995/  /  1995/06/07

1863Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada, a la Unitat d'Actuació Escoles-6, parcel·la núm. 12

1201201995/  /  1995/  /  

1864Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres al carrer Vic núm. 36 cantonada carrer Bassella

1341341995/07/06 1995/11/13

1864Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada a la Ctra. Sant Llorenç núm. 29 cantonada carrer Doctor 
Zamenhof

1361361995/  /  1995/07/11

1864Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge al 
carrer Hospital núm. 47

1491491995/07/27 1995/10/30

1864Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos locals i dos 
habitatges unifamiliars entre mitgeres, al carrer Roure Gros núm. 39 i carrer 
Creus núm. 46

1511511995/07/29 1995/09/04

1864Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació edifici entre 
parets mitgeres, al carrer Roure Gros núm. 14

1561561995/08/04 1995/09/04

1865Expedients de llicències d'obres majors per distribució de dos habitatges en 
edifici existent al carrer Barcelona núm. 42-44

1571571995/08/07 1995/09/29

1865Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'habitatge unifamiliar 
aíllat en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 22

1591591995/08/10 1995/10/30

1865 Sol·licitud certificat referent a la finca situada al carrer Parlament 
núm. 16. Sol·licitud llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per la contrucció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada, al carrer Parlament núm. 16. Urb. Racó del Bosc núm. 46

1661661995/09/05 1995/10/30

1868 Sol·licitud devolució aval bancari efectuat pel Sr. Victorio Marcos 
Garcia. Paralització obres.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de planta 
baixa i tres plantes de vivendes al carrer Racó del Bressol núm. 10

1941941995/10/09 1995/11/27
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1871Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat, al carrer Joaquim Mir núm. 5

221996/01/08 1996/01/22

1871 Retorn aval obra urbanitzadora situació finca : Camí Dipòsit núm. 
15. Revisió costos d'urbanització aplicats a la parcel·la situada al 
Camí del Dipòsit núm. 15

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda  
unifamiliar  aïllada al carrer del Camí del Dipòsit núm. 15

331996/01/04 1996/02/05

1871 Sol·licitud efectuada pel Sr. Francesc Umbert Macià, d'inclusió de la 
seva esposa Sra. Pilar Brullet Benedí com a cotitular del permís 
d'obres concedit en data 18/03/1996

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici d'habitatges 
i local entre mitgeres al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 24

22221996/02/13 1996/03/18

1872 Devolució de fiança obres carrer Les Roques núm. 18Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Ildefons Cerdà cantonada carrer Les 
Roques

31311996/02/27 1996/04/29

1872Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres amb garatge al carrer Esquirol núm. 7

40401996/03/04 1996/04/01

1877 Hi ha un expedient administratiu expedient d'obres número 3 /1995Expedients de llicències d'obres majors per rehabilitació de la vivenda situada a 
la urbanització Mas Paré , paratge " El Pararrayos "

58581996/04/16 1996/04/29

1877Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar al carrer Era Nova núm. 12

62621996/04/24 1996/05/27

1877Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de vivendes 
entre mitgeres ubicades a l'Avinguda Catalunya núm. 47

70701996/05/03 1996/07/22

1878Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat situat al carrer Joaquim Mir núm. 5

1021021996/06/27 1996/07/08

1880 Sol·licitud de transmissió de la llicència d'obres - expt. Núm. 
134/96 - de forma que siguin els titulars els Srs. Ramon Castellet i 
Sala i Mª Teresa Godall i Cassi. Paralització obres que realitza el 
Sr. Ramón Castellet Sala al carrer Creus núm. 61. Sol·licitud 
adquisició sobrant de via pública carrer Estricadors. Conveni suscrit 
amb el Sr. Ramón Castellet i aixecament suspensió obres.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'edifici bifamiliar entre 
parets mitgeres al carrer Creus núm. 61

1341341996/09/05 1996/10/21

1880Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'edifici 
plurifamiliar situat al carrer Bassella núm. 16

1351351996/09/05 1996/09/23

1881Expedients de llicències d'obres majors per l'addició d'una planta per habitatge i 
rehabilitació de les façanes de l'edifici situat a la plaça Dr. Robert núm. 9

1651651996/10/18 1996/12/02

1881Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'habitatge unifamiliar 
al carrer Sol núm. 9

1701701996/10/31 1996/12/16

1881Expedients de llicències d'obres majors per ampliació de vivenda situada al 
carrer Marinada núm. 15

1841841996/11/27 1996/12/02

1882Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda unifamiliar, 
entre mitgeres, al carrer Estatut s/n

1871871996/11/29 1996/12/02
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1883  No ha estat aprovada aquesta llicència . Valoració costos 
d'urbanització .  Estudi d'alineacions i rasants del solar situat a la 
confluència dels carrer Figueretes i Onze de Setembre. Proposta de 
variació de l'Estudi de Detall. Hi ha informes desfavorables dels 
tècnics municipals.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de sis habitatges 
unifamiliars entre mitgeres. Carrers Figueretes i Onze de Setembre

1971971996/  /  1996/12/20

1878Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Torrent Fondo núm. 21 -23 de la urbanització Racó 
del Bosc, parcel·la núm. 25

97971996/06/14 1997/05/19

1879Expedients de llicències d'obres majors per construir un centre dedicat a 
activitats colombòfiles ubicat a la Ctra. Sant Miquel del Fai,  de conformitat amb 
l'informe tècnic de 27 de gener de 1997

1221221996/08/05 1997/01/27

1880Expedients de llicències d'obres majors  per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Roger de Lluria núm. 9

1361361996/09/06 1997/01/13

1882 Sol·licitud cancelació aval bancari obres urbanització carrer Ildefons 
Cerdà núm. 22 i carrer Creu del Terme núm. 8. Paralització obres. 
Sol·licitud llicència de 1ª ocupació carrer Ildefons Cerdà núm. 22 
casa B

Expedients de llicències d'obres majors construcció de dues vivendes 
unifamiliars al carrer Ildefons Cerdà núm. 22

1891891996/12/07 1997/06/17

1883Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al solar núm. 40 de la urbanització Racó del Bosc

1991991996/12/21 1998/03/16

1884Expedients de llicències d'obres majors construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat, al carrer Doctor Bosch i Gimpera núm. 3 de la urbanització Racó del 
Bosc, parcel·la núm. 90

661997/01/14 1997/02/10

1884Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per la construcció d'una 
vivenda. Expedient 33/1990

23231997/01/30 1997/02/10

1884Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per la construcció d'una 
vivenda. Expedient 33/1990

23231997/01/30 1997/02/10

1885 Ampliació del permís d'obres 165/1996Expedients de llicències d'obres majors per modificació de projecte d'addició 
d'una planta habitatge i reformar façanes, en l'immoble situat a la plaça Doctor 
Robert núm.9

45451997/03/03 1997/03/10

1885 Sol·licitud devolució aval bancari per garantir les obres 
d'urbanització. Paralització obres. Escrit presentat pel Sr. Francisco 
Carrascal Bartolomé en relació a les obres de construcció de 
l'habitatge. Aquest expedient esta relacionat amb l'expedient 
69/1999

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Bassella núm. 70

46461997/03/07 1997/07/28

1886 Requeriment paralització obres a les que està realitzant el Sr. Lluís 
Capdevila Segalés al carrer General Moragues i carrer Mestral. 
Requeriment a la Sra. Esther Casas Canas perquè procedeixi a la 
paralització d'obres al carrer Antoni Gaudí núm. 49

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar. Carrer Antoni Gaudí núm. 49

64641997/04/01 1997/06/02

1886Expedients de llicències d'obres majors per adició de planta segona en edifici 
entre mitgeres, en el carrer Agustí Santacruz núm. 74

80801997/04/16 1997/05/05
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1887 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Requeriment perquè 
procedeixi a tapiar unes obertures no contemplades en el projecte 
objecte de la llicència municipal. Decret paralització obres.
Requeriment per procedir a paralitzar les obres de la coberta fins 
que no s'hagi executat la modificació del forjat de sotacoberta. 
Inspecció realitzada previa a l'atorgament de l'escomesa d'aigua.

Expedients de llicències d'obres majors per autoritzar la proposta de 
modificació del projecte de l'addició d'un habitatge i rehabilitació de les façanes 
de l'immoble existent a la Plaça Doctor Robert núm. 9

87871997/04/05 1997/04/21

1887 Hi ha el avant-projecte .Proposta per la construcció d'un ascensor . 
Documentació varia.  Al·legació presentada  a les obres de reforma 
d'una Residència Geriàtrica.

Expedients de llicències d'obres majors per ampliació i reforma d'una 
residència geriàtrica a l'Avinguda Catalunya núm 36

89891997/04/25 1997/06/30

1887 Amb data 23 de juliol de 1997 el señor Josep Posas retira els dos 
projectes presentats en data 2 de maig de 1997 pel sr. José Garriga 
Tura. Paralització obres a Hereus de José Garriga Tura, al paratge 
"La Buana"

Expedients de llicències d'obres majors per ampliació en planta baixa d'una 
caseta existent -tramit art. 44 del R.G.U.-

98981997/  /  1997/05/02

1888Expedients de llicències d'obres majors per reforma de planta baixa i ampliació 
de planta pis i golfes, en l'immoble situat al carrer Montserrat núm. 10

1141141997/05/19 1997/06/17

1888 Projecte d'execució de l'edifici d'habitatges i local comercial "bloc 
C". Sol·licitud de certificat municipal del nombre d'habitatges i 
superficie útil de cadascun d'ells. Sol·licitud certificat en el que 
consti el número de policia. Sol·licitud d'un certificat en el que consti 
que el Bloc C es una segregació de Avinguda Castell de Montbui 
núm. 17

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar, amb local comercial, que s'identifica en el projecte presentat com a 
bloc C, situat en l'Avinguda Castell de Montbui núm. 21

1161161997/05/23 1997/09/01

1889 Sol·licitud de certificat de 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres en el carrer Barcelona núm. 58 b.

1251251997/05/30 1997/06/17

1889 Sol·licitud certificat sobre els habitatges construits al carrer Sant 
Quirze núm. 12

Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'edifici 
plurifamiliar situat al carrer Sant Quirze s/n

1381381997/06/11 1997/07/14

1890 Documentació presentada en data 12-03-1998.Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'edifici 
plurifamiliar en el carrer Creus núm. 65/ Estricadors núm. 34

1671671997/03/16 1997/08/01

1891Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar al carrer Creus núm. 42

1891891997/09/17 1997/09/29

1892Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, al carrer Antoni Gaudí núm. 45

2182181997/10/25 1997/11/10

1893 Aquest expedient era el número d'expedient 35/1997 bis hi ara es el 
número 256/1997

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat,  al carrer Doctor Bosch i Gimpera núm. 12 de la urbanització 
Racó del Bosc, parcel·la núm. 64

2562561997/02/11 1997/07/14

1893 Aquest expedient era el número 166/1997 bis hi ara es l'expedient 
número 258/1997

Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per la construcció de dos 
habitatges al carrer Estatut núm. 12 A i 12 B

2582581997/07/31 1997/09/01
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1890 Hi ha una còpia de l'acta de presencia autoritzada a requeriment 
del Sr. Alfredo Maier Alsina. El Sr. Cesar B. Grande Mera sol·licita 
adreça de la societat Can N'Esperança Nova. Documentació 
presentada relativa a la propietat del terreny situat al carrer 
Esperança núm. 4. Proposta modificació perimetre corresponen al 
solar  ubicat al carrer Esperança  cantonada Mossèn Baldelló. 
Sol·licitud devolució aval bancari . Assignació número de policia. 
Denúncia presentada pel Sr. Felix Soler Lluró a les obres que 
s'estan realitzant al carrer Esperança núm. 4. Escrit del Sr. Felix 
Soler Lluró en relació a les obres .

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar de vuit vivendes al carrer Esperança núm. 4

1851851997/09/10 1998/02/02

1891 Proposta de baixa de les liquidacions practicades a l'expedient 
núm. 190/1997.

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Llorens Artigas núm. 45

1901901997/09/18 1998/02/02

1892Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la Ctra. Sant Llorenç núm. 55

2052051997/10/02 1998/03/02

1892Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres. Carrer Agustí Santacruz núm. 34

2232231997/10/31 1998/02/02

1894 Sol·licitud devolució d'aval. Hi ha un avant-projecte amb data 
d'entrada 28/11/1997 ( 2205/1997)

Expedients de llicències d'obres majors  per construcció de tres habitatges 
unifamiliars entre mitgere al solar situat al carrer Joan Miró núm. 2

10101998/01/28 1998/03/16

1894Expedients de llicències d'obres majors per ampliació de l'edifici plurifamiliar 
(planta pins segons). Carrer Sant Quirze s/n

27271998/02/25 1998/10/19

1895 Paralització obres a "Ca N'Esperança Nova, S.L.", consistentes en 
la construcció de sis places de garatges al carrer Esperança núm. 4

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de sis garatges en 
edificació auxiliar al carrer Esperança núm. 4

34341998/03/26 1998/07/06

1895Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Amargura núm. 10-12

43431998/04/09 1998/04/27

1895Expedients de llicències d'obres majors per legalització de l'habitatge situat al 
carrer Ocells núm. 7, de la urbanització Racó del Bosc

56561998/05/06 1998/07/20

1895Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Estricadors núm. 9

62621998/05/13 1998/06/08

1896Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per construcció pas a reguerot i 
tanques al solar de la casa situada al carrer Hospitalt núm. 50 / Carrer Espigol

63631998/05/19 1998/05/25

1896Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Roure Gros  núm. 13

70701998/05/29 1998/06/08

1896 Sol·licitud devolució d'aval. Llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Hospital núm. 22

92921998/03/22 1998/07/17

1897 Sol·licitud assignació de número de policia. Llicència de primera 
ocupació de l'habitatge situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 12 D

Expedients de llicències d'obres majors construcció de set habitatges 
unifamiliars entre mitgeres a la Ctra. Sant Llorenç cantonada carrer Gallifa

99991998/07/29 1998/12/14

1898Expedients de llicències d'obres majors per adició en planta primera de 
magatzem en la Ctra. Sant Miquel del Fai, Km. 3

1411411998/10/23 1998/11/02

1906 l'expedient número 27/2000 bis està relacionat amb aquest 
expedient

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de set vivendes 
unifamiliars en filera al carrer Estatut núm. 29-31

76761998/06/10 1999/02/22
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1900Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'edifici plurifamiliar 
entre mitgeres al carrer Montserrat núm. 3 i Ponent núm. 2

1691691998/12/24 1999/02/08

1901Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'edifici 
bifamiliar. Carrer Bassella núm. 39 i Estatut núm. 18

111999/01/05 1999/02/08

1902 Llicència primera ocupacidó.Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres. Carrer Estricadors núm. 24

17171999/02/08 1999/04/22

1902Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'habitatge 
bifamiliar. Carrer Josep Pla núm. 1

26261999/02/16 1999/02/22

1903Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació de l'habitatge. Carrer 
Pont de Terme núm. 29

29291999/02/23 1999/05/17

1903 alienació prèvia desafectació, d'un espai públic configurat 
actualment pel pas d'un col·lector d'aigües pluvials situat entre el 
carrer Àngel Guimerà i el carrer Joncar

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un conjunt de 3 
habitatges. Carrer Joncar núm. 19

36361999/03/02 1999/04/22

1910Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres. Ctra. Sant Llorenç núm. 28

49491999/03/19 1999/04/22

1910Expedients de llicències d'obres majors per construcció de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres. Ctra. Sant Llorenç núm. 28

49491999/03/19 1999/04/22

1904Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada. Carrer Mestral  -parcel·la 11-

65651999/04/14 1999/06/09

1905Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars. Avinguda Escoles i carrer Piscina núm. 3

71711999/04/22 1999/05/17

1905Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de vivendes 
i locals comercials. Avinguda Castell de Montbui núm. 19 bloc B

73731999/04/26 1999/06/09

1906 Al·legació a la liquidació de taxa de llicència d'obres. Sol·licitud 
llicència de primera ocupació.  Bernat Soriano Borras sol·licitud 
documentació respecte a l'edifici situat al carrer Barcelona núm. 2

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
i garatge. Carrer Barcelona núm. 2

81811999/05/10 1999/05/31

1907 Denúncia presentada pel Sr. J.R.V. en relació a les obres que està 
executant el Sr. R.C.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de locals i 
garatge entre mitgeres. Avinguda Escoles núm.5

92921999/05/13 1999/12/27

1907Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació i reforma d'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, existent al carrer Hospital núm. 56

99991999/03/19 1999/05/17

1908 Sol·licitud llicència de 1a. Ocupació. Certificació referent al nombre 
d'habitatges i locals

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar a la finca situada al carrer Creus núm. 48 i 50 i carrer Roure Gros 
núm. 41

1041041999/06/07 1999/12/13

1909 Sol·licitud assignació de número de policia. Llicència 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
d'habitatges entre mitgeres a la finca de la seva propietat situada  al carrer 
Montserrat núm. 65 i carrer Ponent núm. 4 B

1111111999/06/18 1999/07/19

1910 Sol·licitud de llicència de 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge  
unifamiliar aïllat.  Carrer Ntra. Sra. de Núria núm. 31

1181181999/07/01 1999/12/13
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1911Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Vic núm.11

1361361999/07/26 1999/10/04

1911Expedients de llicències d'obres majors per ampliació i reforma d'una vivenda. 
Carrer Pervera núm. 25

1511511999/09/07 1999/11/08

1912 Hi ha un avant-projecte. Estudi de detallExpedients de llicències d'obres majors per la construcció de vuit naus 
industrials a la finca situada al polígon industrial Pla de la Costa, solar núm. 5

1711711999/08/04 1999/10/25

1912 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Documentació aportada 
obres d'accés a la finca del "Paratge Can Bosch". Sol·licitud 
presentada pel Sr. P.F.S. interessant informe de l'enginyer 
municipal sobre l'activitat a la finca propietat dels srs. C.G.i Mª T. M.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Camí de Can Bosc s/n

1751751999/10/27 1999/11/22

1913 Sol·licitud inspecció tècnica al solar confrontant amb el núm. 23 del 
carrer Bassella.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
(2 vivendes), entre mitgeres al carrer Bassella núm. 19-21

1941941999/12/17 1999/12/27

2401 Hi ha una sol·licitud de la Sra. Montserrat Bonet interessant 
inspecció  a l'habitatge. Sol·licitud de canvi de titularitat de l'aval 
presentat en data 10-1-2000 per garantir l'obra urbanitzadora a la 
parcel·la 8 de la U.A. Era Nova Oest a favor de Montserrat Bonet 
Masramon

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Parcel·la núm. U.A. Era Nova Oest. ( Cingles de Bertí núm. 26)

95951999/05/22 2000/01/10

2401 Hi ha una sol·licitud de la Sra. Montserrat Bonet interessant 
inspecció  a l'habitatge. Sol·licitud de canvi de titularitat de l'aval 
presentat en data 10-1-2000 per garantir l'obra urbanitzadora a la 
parcel·la 8 de la U.A. Era Nova Oest a favor de Montserrat Bonet 
Masramon

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Parcel·la núm. U.A. Era Nova Oest. ( Cingles de Bertí núm. 26)

95951999/05/22 2000/01/10

1913 Denúncia presentada pel Sr. J.Mª Duran Montserrat en relació a les 
obres del carrer Onze de Setembre núm. 5. Recurs d'alçada 
interposat pel Sr. J.Mª Duran Montserrat

Expedients de llicències d'obres majors per la reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Onze de Setembre núm. 5

1921921999/12/09 2000/01/24

2401 Esta relacionat amb els expedients 196/1999, 815/2005 i  
243/2003.  Sol·licitud de primera ocupació sol·licitada per 
Immomagre,S.L. Hi ha la tapa del expedient 243/2003

Llicència d'obres majors. Construcció de dos habitatge unifamiliars entre 
mitgeres.  Carrer Joncar cantonada carrer Àngel Guimerà.

1951951999/12/21 2000/02/21

2401 Esta relacionat amb els expedients 196/1999, 815/2005 i  
243/2003.  Sol·licitud de primera ocupació sol·licitada per 
Immomagre,S.L. Hi ha la tapa del expedient 243/2003

Llicència d'obres majors. Construcció de dos habitatge unifamiliars entre 
mitgeres.  Carrer Joncar cantonada carrer Àngel Guimerà.

1951951999/12/21 2000/02/21

1913 Llicència de primera ocupació. Estudi d'alimeacions i rasants del 
solar situat al c/ Travessia Pont de Terme núm. 11

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Hospital núm. 1 A i 1 B

2022021999/12/30 2000/04/03

2351Construcció de vuit naus industrials i ampliació d'altells . Polígon Industrial Pla 
de la Costa, solar nº 5

31312000/03/22 2000/04/03

1916 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 63/2000. 
Sol·licitud número de policia

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció de tres habitatges 
unifamiliars entre mitgeres al carrer Bassella núm. 38

40402000/03/30 2000/09/18

2401 Falta la documentació administrativa i la sol·licitud del permís 
d'obres unicament hi ha planells, el projecte bàsic i d'execució i el 
estudi de seguretat i salut.

Expedients de llicències d'obres majors construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. Cingles de Bertí núm. 28 parcel·la núm. 7 Era Nova Oest

46462000/  /  2000/  /  
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2334 Llicència de primera ocupació. Sol·licituds  assignació de número 
de policia. Presentació documentació complementària al projecte 
d'obres expt. 78/2000

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dues vivendes 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Hospital núm. 27

78782000/06/19 2000/09/04

1917 Sol·licitud llicència de 1a. Ocupació.  Escrit d'Electra Caldense, S.A. 
que fa referència a les obres la realitzar al carrer Molí. Sol·licitud 
devolució aval obres urbanització del carrer Barcelona

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de divuit 
habitatges i local. Carrer Barcelona núm. 68 i carrer Molí núm. 2 al 14

83832000/06/22 2000/07/24

1918 Hi ha la sol·licitud de llicència de 1a. ocupació.  Sol·licitud 
aixecament suspensió d'obres.  Sol·licitu escomesa d'aigua. 
Requeriment paralització d'obres. Exp. 77/2000 Agrupació parcel·les

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat amb garatge en planta semisoterrània. Carrer Montseny núm. 2 
i carrer Dipòsit núm. 11

1001002000/07/14 2000/07/24

1918Expedients de llicències d'obres majors  per modificació del projecte aprovat en 
data 31 de maig de 1999, expt. nº 82/99, per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar am garatge al carrer Barcelona núm. 2

1011012000/07/17 2000/07/24

1921 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Canvi titularitat de l'aval 
de Promocions Codina 2000, S.L.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Cingles de Bertí núm. 30

1451452000/10/06 2000/10/30

1922 Sol·licitud per liquidar l'impost pendent de la llicència d'obres expt. 
165/2000.  Hi ha un avant-projecte

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de garatge i porxo a la 
finca del carrer Ponent núm. 19, a la façana de la Ctra. Sant Llorenç

1651652000/11/03 2000/12/27

1922 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. No hi ha la sol·licitud de 
llicència d'obres

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Montserrat núm. 24

1701702000/11/11 2000/11/27

1930 Sol. d'informe per l'ampliació del projecte d'ampliació de la 
residencia " Els Pinets "

Avant-projecte per l'ampliació de la residència Els Pinets. Avinguda Catalunya 
núm. 36

772000/07/25 2001/  /  

1921 Paralització obres.Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dos habitatges 
unifamiliars adossats. Carrer Cirerers núm. 10

1561562000/10/24 2001/07/23

2255 Sol·licitud certificació urbanística i una sol. Informació sobre 
l'edifici(Francesca Permanyer Ullar).Proposta de modificació 
d'acabat de la planta coberta. Anpliació no autoritzada de la planta 
soterrània 2 i inundació de la mateixa per aigües procedents del sòl 
circumdant. Proposta de modificació de teulada de l'edifici situat a 
la cantonada del carrer A. Clavé,St. Saturi i Rector Tomàs Vila

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar, 
locals comercials i aparcaments.
Carrers Anselm Clavé, Sant Saturi i Rector Tomàs Vila.

1871872000/12/05 2001/04/02

1923 Llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Zamenhof núm. 7

1901902000/12/27 2001/01/22

1923 Decret paralització d'obres. Sol·licitud prorroga llicència 
d'obres.Presentació projecte per informe serveis tècnics municipals. 
Aquest expedient està relacionat amb l'expedient núm. 2892/20005 
que està posat dins la seva carpeta

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'habitatge unifamiliar 
aïllat amb garatge al carrer Dipòsit núm. 11

1911912000/12/28 2001/01/08

1957 Sol·licitud número de policia. Permís d'ocupació de la vorera. 
Sol·licitud llicència primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres. Avinguda Catalunya número 35

112000/01/02 2003/08/04

1930 Hi ha unes al·legacions a les obres presentades per Patrocinio 
Porté-Joaniquet Giron. Conveni suscrit entre els Srs. José Antonio 
Amador Piña, Mª Teresa Rami Noguero i l'alcalde de l'Ajuntament 
relatiu a l'estudi d'afectació de la finca del Sr. Amador (futur carrer 
Eduard Toldrà)

Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de vivenda 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Joan núm. 57

11112001/01/19 2001/10/22
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1931 Sol·licitud devolució aval finca PAH Centre Nord U.A. 1Expedients de llicències d'obres majors construcció d'un edifici plurifamiliar, 
locals comercials i aparcament. Carrer Anselm Clave s/n i carrer Sant Saturi 
núm. 7

14142001/01/25 2001/05/28

1932Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
d'habitatges i garatge. Carrer Estricadors núm. 11-13

20202001/02/05 2001/09/12

1932Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, a la plaça de l'Església núm.3

26262001/02/12 2001/04/02

1933 Sol. assignació de número de policia. Sol. devolució d'aval bancari 
obres urbanització carrer Figueretes núm. 1-3-5-9 i 11. Sol. 
Llicència de 1a. Ocupació habitatges  carrer Onze de Setembre 
núm. 9 i 11

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats al carrer Figueretes núms. 9 i 11

48482001/03/10 2001/05/14

1934 Hi ha la presentació d'un croquis per l'ampliació d'habitatgeExpedients de llicències d'obres majors per ampliació d'una vivenda unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Llevant núm. 21

81812001/05/12 2001/07/09

1934 Llicència de primera ocupació situació habitatge: c/ Ildefons Cerdà 
núm. 7, 1er. Propietat de : José B. Torres Nieto

Expedients de llicències d'obres majors per distribució interior de l'habitatge 
situat al carrer Santo Domingo núm. 10- Ildefons Cerdà núm. 7

83832001/05/15 2001/06/11

1935Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una nau industrial a 
la parcel·la núm. 4 de la zona industrial Pla de la Costa

85852001/05/18 2001/09/12

1935 Sol·licitud de número de policia. Sol·licitud de llicència de 1ª 
ocupació.  Relacionada amb l'expedient 2006/274 Llicència d'obres 
de les modificacions introduides en el projecte d'ampliació i reforma 
d'un habitatge.

Llicència d'obres majors. Reforma i ampliació d'un edifici bifamiliar entre parets 
mitgeres.  Carrer Creus núm. 77

1101102001/06/15 2001/09/12

1935 Sol·licitud de número de policia. Sol·licitud de llicència de 1ª 
ocupació.  Relacionada amb l'expedient 2006/274 Llicència d'obres 
de les modificacions introduides en el projecte d'ampliació i reforma 
d'un habitatge.

Llicència d'obres majors. Reforma i ampliació d'un edifici bifamiliar entre parets 
mitgeres.  Carrer Creus núm. 77

1101102001/06/15 2001/09/12

1938Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres. Carrer Estatut núm. 29 i carrer Bassella núm. 41

1381382001/07/26 2001/10/22

1939 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient administratiu núm 
298/02-D any 2002

Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de l'edifici 
destinat a residència assistida. Avinguda Catalunya núm. 36

1441442001/08/01 2001/09/12

1938 Sol. devolució aval bancari corresponet a les obres d'urbanització 
del carrer Figueretes núm. 5 -7. Sol. Llicència de 1a. Ocupació. 
Aquest expedient està relacionat amb la llicència d'obres expedient 
47/2003 de legalització d'una ampliació realitzada en la planta sota 
rasant de la vivenda Figueretes 9

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dues vivendes 
aparellades. Carrer Figueretes núm. 5 i 7

1501502001/08/29 2001/10/22

1938Expedients de llicències d'obres majors per ampliació d'un habitatge unifamiliar. 
Carrer Llevant núm. 21

1641642001/09/20 2001/10/08

1940 Sol. Llicència de 1a. ocupació  habitatges construïts al carrer Creu 
del Terme 5. Sol. Devolució de fiança dipositada per la construcció 
de dos habitatges

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció de dos habitatges 
unifamiliars aïllats. Carrer Creu del Terme núm. 5

1701702001/09/27 2001/11/05

1941 Llicència de 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Bassella núm. 15 bis

1811812001/01/28 2001/10/11
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1942Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Plaça Dr. Robert núm. 10

1981982001/02/25 2001/11/23

1940 El projecte presentat va ser retirat amb data 6 de febrer de 2002, 
per la presentació d'un de nou

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un edifici de 
catorze habitatges i aparcament. Carrer Barcelona núm. 21 cantonada 
passatge Jorba

1681682001/09/24 2002/02/06

1941Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Torrent Fondo núm. 32

1861862001/10/22 2002/01/28

1942 Aprovat en expedient 16/2002Expedients de llicències d'obres majors ampliació planta soterrani. Carrer 
Estricadors núm. 11-13

1941942001/11/19 2002/05/20

1942 La sol·licitan retirà aquesta sol·licitud amb data 11 de març de 2003 
ja que presentarà un nou projecte

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici amb quatre 
habitatges i locals. Carrer Sant Joan núm. 17

2032032001/12/07 2003/03/11

1937 Sol. Llicència de 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat, a la parcel·la núm. 8 del PERI Santo Domingo

1231232001/07/02 2004/12/27

1934Expedients de llicències d'obres majors per la reforma estructural d'un 
habitatge plurifamiliar entre mitgeres. Carrer Piscina núm. 4

882002/01/19 2002/05/06

1943 Sol·licitud de llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Antoni Gaudí

13132002/02/01 2002/02/25

1944 Sol·licitud llicència de 1ª ocupació habitatge carrer Onze de 
Setembre núm. 15 i 13 . Hi ha documentació relativa al contenciós 
administratiu interposat pel Sr. José Oriol Flaquer Viver

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats. Carrer Figueretes cantonada Onze de Setembre

18182002/02/05 2002/02/25

1945 Assignació número de policia. Sol·licitud llicència primera ocupació. 
Proposta per personar-se en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Sr. J. Rubio  Ramirez. Denúncia abocament de terres 
al Camí de Lloveres

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de tretze 
habitatges i aparcaments al carrer Barcelona núm. 21 cantonada passatge 
Jorba

19192002/02/06 2002/06/03

1946Expedients de llicències d'obres majors per reforma d'habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres. Carrer Joncar núm. 4

33332002/03/08 2002/03/25

1946Expedients de llicències d'obres majors  per reformar l'habitatge entre mitgeres 
situat al carrer Marinada núm. 15

52522002/04/11 2002/06/17

1947 El Síndic de Greuges de Catalunya sol·licita informació de les obres 
del carrer Sant Antoni núm. 7. Sol. mesuri la façana. Jutjat de 1ª 
Instancia núm. 5 sol. Documentació de les obres

Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació i reforma d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Antoni núm. 7

53532002/04/11 2002/05/06

1948 Sol·licitud de llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Consell de Cent núm. 42

60602002/04/22 2002/07/01

1949 Sol·licitud llicència de primera ocupació finca Figueretes núm. 1. 
Proposta per personars-se en el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Sr. J.O. Flaquer Viver

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de dos habitatges 
aparionats al carrer Figueretes núms. 1 i 3 i un d'aïllat al carrer Onze de 
Setembre núm. 17

90902002/05/24 2002/09/02

1950 Sol·licitud de devolució d'aval efectuat per garantir l'obra 
urbanitzadora situació finca c/ Joncar 30 A i 30 B. Sol·licitud de 
llicència de primera ocupació. Sol·licitud informació urbanística per 
la redacció del projecte d'edifici en el c/ Joncar núm. 30. Sol·licitud 
assignació de número de policia

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de tres habitatgges 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Joncar núm. 30

1081082002/07/02 2002/09/30
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1950 Permís no concedit, amb posterioritat es va presentar nou 
expedient núm. 100/2003.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar. Carrer Bassella núm. 72

1091092002/  /  2002/07/02

1951 Sol·licitud llicència de 1a. Ocupació. Aquest expedient d'obres 
ocupa dues caixes amb els números 1951 i 1952

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dos habitatges a 
les Aldees Infantils SOS

1181182002/07/16 2002/07/29

1953 D'aquest expedient sols hi ha la carpeta blanca amb la sol·licitud i 
l'acord de govern.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dues vivendes 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Esquirol núm. 38 A i B

1351352002/09/03 2002/10/14

1953Expedients de pròrrogues de llicències d'obres per finalització de les obres 
concedides el dia 11 de març de 2002. expt 20/2002, consistents en canviar 
uralites del cobert en uns 30 m2. arrebossar parets interiors en 50 m2. reparar 
50 m2. la façana i canviar dus portes de la granja Tura, situada al Sot de 
Lloveres

1441442002/09/19 2002/09/30

1955 Sol. Informe urbanístic relatiu a la finca situada al C/ Sagrera núm. 
15. Carpeta amb documentació varia. Sol. llicència de primera 
ocupació. Sol. d'informe a la Comissió d'Urbanistme respecte a la 
concessió de llicència interessada per Promocions Sagrnova

Expedients de llicències d'obres majors per construi set habitatges unifamiliars 
entre mitgeres. Carrer Sagrera núm. 17 - 19 A-F

1611612002/05/12 2002/10/13

1956 El dia 10 de juliol de 2003 el promotor sol·licita anul·lar aquesta 
sol·licitud de llicència i presenta projecte nou modificat

Expedients de llicències d'obres majors per reformar i ampliar un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, el solar del qual s'estén entre la plaça Doctor 
Robert núm 7 i el carrer Joncar núm. 5

1991992002/  /  2002/12/23

2254 Sol·licitud de permís temporal per poder transitar els camions de 
gran tonatge pel carrer Països Catalans. Sol·licitud informe previ a 
la redacció d'un projecte per la construcció d'una piscina . Aquest 
expedient està relacionat amb l'expedient 81/2004 per la instal·lació 
d'una grua-torre. Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 
705/2006 per prorroga de l'expedient 177/2002.

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Cirerers núm. 8

1771772002/11/06 2003/02/17

1954 Hi ha el projecte d'urbanització d'Avinguda Castell de Montbui núm. 
13-15 i passatge annex expedient d'obres 41/2003

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
d'habitatges i aparcaments . Avinguda Castell de Montbui núm. 13-15

1871872002/11/26 2003/04/28

1958Expedients de llicències d'obres majors per la reforma d'habitatge en l'edifici 
entre mitgeres situat al carrer Sant Joan número 21, 1er. 1a.

222003/01/07 2003/04/28

2196 Sol·licitud inspecció a les obres que es realitzen a l'antiga casa de 
"Can Borrell". Assignació de número de policia.Soterrament línia 
elèctrica. Documetació varia.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici d'oficines, 
locals comercials i aparcaments. Travessia,1-3, Rocafort,1-3 i Passatge Mules 
2-4-6

11112003/01/10 2003/03/31

2196 Sol·licitud inspecció a les obres que es realitzen a l'antiga casa de 
"Can Borrell". Assignació de número de policia.Soterrament línia 
elèctrica. Documetació varia.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici d'oficines, 
locals comercials i aparcaments. Travessia,1-3, Rocafort,1-3 i Passatge Mules 
2-4-6

11112003/01/10 2003/03/31

1959 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació. Presentació documentació 
requerida. Presenta projecte d'infraestructures. Aquest expedient 
està relacionat amb l'expedient 89/2003 edifici aparcaments.

Expedients de llicències d'obres majors  per a la rehabilitació d'un habitatge 
plurifamiliar aïllat al carrer Agustí Santacruz número 93

25252003/02/07 2003/05/12

1960Expedients de llicències d'obres majors per la reforma de planta baixa i pis 
primer de l'habitatge situat al carrer Creus número 33

34342003/02/20 2003/03/17
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1961 Documentació complementaria aportada. Sol·licitud de llicència de 
1ª ocupació de l'habitatge del c/ Montseny número 5 . Sol·licitud de 
llicència 1ª ocupació de l'habitatge del c/ Montseny número 7. 
Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 188/2002

Expedients de llicències d'obres majors per construir dos habitatges 
unifamiliars aïllats, al carrer Montseny números 5 i 7

36362003/02/20 2003/04/28

1962 Devolució de la garantia per l'execució de les obres d'urbanització 
dels carrers Hospital núm. 62 -64 i Llorens Artigas núm. 19. 
Sol·licitud devolució aval per garantir les obres d'urbanització d'un 
tram del carrer Hospital. Estudi de detall. Sol·licitud llicència de 1ª 
ocupació. Sol·licitud paralització d'obres.oi

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar de 8 habitatges, un local comercial i aparcament al carrer Hospital 
núm. 62 - 64 i carrer Llorens Artigas núm. 19

43432003/03/01 2003/10/27

1963 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació. Informe de visita d'inspecció 
de les obres.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Roure Gros núm. 9

50502003/03/08 2003/04/28

2334Expedients de llicències d'obres majors per construir un edifici  d'habitatges 
plurifamiliar.  Carrer Sant Joan núm. 17

57572003/03/18 2003/07/07

2334Expedients de llicències d'obres majors per construir un edifici  d'habitatges 
plurifamiliar.  Carrer Sant Joan núm. 17

57572003/03/18 2003/07/07

1964 Sol·licita devolució aval presentat per Hesase, S.L. per garantir les 
obres urbanitzadores de la finca c/ Cirerers núm. 10-12. Presenta 
documentació tècnica de la modificació de l'obra. Decret 
paralització obres. Certificat de denegació llicència

Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de dos 
habitatges unifamiliars adossats al carrer Cirerers núm. 10 i 12

61612003/03/20 2003/10/13

2255Expedients de llicències d'obres majors per la legalització de la planta 
soterrani -2 del edifici situat als carrers A. Clavé, Sant Saturi i Rector Tomàs Vila

73732003/  /  2003/04/03

1966 Hi ha una part de l'expedient dins la caixa 1965Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de casa comunal a 
les Aldees Infantils.

99992003/06/02 2003/12/22

1967 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Sol·licitud devolució aval 
dipositat per garantir les obres d'urbanització de la finca situada al 
carrer Bassella núm. 72.Xavier Vallcorba Borrell presenta  escrit de 
la Dció. Gral. de Carreteres sobre la paralització d'obres que 
realitza a la Ctra. C-59 pk. 21,995 al pk 22,010

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Bassella núm. 72

1001002003/06/04 2003/11/10

1968 No hi ha cap documentació feta de l'expedient ( certificat, informe 
tècnic, valoració de les obres, acord, etc.)

Expedients de llicències d'obres majors per reforma d'un habitatge unifamiliar. 
Camí de les Elies "Granja La Buana"

1031032003/06/05 2003/07/07

1968 No hi ha cap projecte sols la carpeta de l'expedientExpedients de llicències d'obres majors  per tal d'ampliar el CEIP Jaume 
Balmes en dues línies d'educació infantil, en el solar situat en la U.A. 6.2T, del 
PAH "Les Escoles"

1041042003/  /  2003/  /  

1968 Sol·licitud de llicència de primera ocupació carrer Estricadors, 10A, 
B i C. Sol·licita informe previ al projecte per la construcció 5 
habitatges. Sol·licitud número de policia habitatges carrer 
Estricadors. Sol·licitu de llicència de primera ocupació carrer Creus 
31 A i B. Sol·licituds aigua.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de cinc habitatge 
unifamiliars entre mitgeres, dos d'ells situats al carrer Creus, 31 A i B i tres 
situats al carrer Estricadors núm. 10 A,B i C

1051052003/06/06 2003/09/08

1969Expedients de llicències d'obres majors per construcció de dues naus taller a  
les Aldees Infantils

1181182003/06/23 2003/12/22
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1970 Sol·licitud llicència primera ocupació. Sol·licitud de certificat en el 
que consti nombre d'habitatges. Proposta de pas comunitari de les 
finques situades al carrer Consell de Cent núm. 26 i 28. Sol·licita 
ocupació provisional d'un solar propietat de l'Ajuntament a la zona 
de "Les Escoles". Sol·licita comprar una franja de terreny per 
ampliar accés al parking de l'edifici  en construcció al c/ Consell de 
Cent,28

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres i aparcament. Carrer Consell de Cent núm. 28

1341342003/07/09 2003/09/29

2256 Parte denuncia obres al Recó del Bosc parcel·la 75Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Bosch i Gimpera núm. 30

1461462003/07/26 2003/11/24

1972 No hi ha cap projecte sols hi ha l'expedient administratiuExpedients de llicències d'obres majors per construcció d'un cobert agrícola al 
Mas Flaquer

1491492003/07/30 2003/09/08

1972 Requeriment per paralització obres Expedients de llicències d'obres majors  per legalització de les modificacions 
introduïdes en el decurs de les obres realitzades a la parcel·la núm. 64 de la 
urbanització Racó del Bosch

1601602003/08/18 2003/12/11

1972Expedients de llicències d'obres majors per reforma d'edifici per local comercial 
i habitatges a la Pl. Doctor Robert núm. 1

1631632003/09/05 2003/10/27

1973Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació del local situat 
al carrer Sant Quirze núm. 25

1931932003/10/10 2003/10/27

1974Expedients de llicències d'obres majors per modificació del projecte d'obres 
aprovat en data 4 d'agost de 2003, per la construcció d'un edifici plurifamiliar 
entremitgeres situat a l'Avinguda Catalunya núm. 35.- Expt. Núm. 1/2003. La 
modificació consisteix en substituir en planta baixa la previsió inicial de local 
comercial per parking, atès que es realitza la planta sòtans.

2042042003/10/23 2003/11/10

2197Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 12

2152152003/11/11 2003/12/11

2197Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 12

2152152003/11/11 2003/12/11

1976 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Hi ha el canvi de 
titularitat de llicència d'obres a favor dels Srs. Lluís Bachs Grau i M. 
Rosa Maymó Clavijo

Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un habitatge entre 
mitgeres, local i aparcament. Carrer Montserrat núm. 19-21

2242242003/11/24 2003/12/11

2855 Aquest expedient no ha estat aprovatAmpliació habitatge.  Montseny núm. 5-7 2302302003/  /  2003/11/28

2721 Presenten recurs contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 
d'octubre de 2004. Escrit referent a les instàncies  presentades el 
20/10/2005

Expedients de llicències d'obres majors  per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar al carrer Mestral núm. 2

2362362003/  /  2003/12/11

1958 Sol·licitud informe previ sobre proposta d'edificació. Sol·licitud 
certificat de legalitat i antiguitat de la finca. Aquest expedient és el 
mateix quel 13/2004

Expedients de llicències d'obres majors per reforma de l'habitatge situat a 
l'Avinguda Catalunya número 17

13132003/  /  2004/05/17

1970Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de l'habitatge 
situat al carrer Sant Isidre núm. 30

1311312003/07/07 2004/01/26

2254Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de dos habitatges 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Padró núm. 32

1521522003/07/31 2004/07/26

19/12/2016 Pàgina 315 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1974 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Sol·licitud número de 
policia

Expedients de llicències d'obres majors per la reforma i ampliació  d'un 
habitatge plurifamiliar entre parets mitgeres. Carrer Creus núm. 57 i carrer 
Estricadors núm. 26

2062062003/10/23 2004/03/22

1975 Sol·licitud de llicència de priemra ocupació.Expedients de llicències d'obres majors  per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre paretss mitgeres. Passatge Mules núm. 9

2142142003/11/07 2004/03/08

1975 Aquesta llicència d'obres esta relacionada amb la llicència d'obres 
2010/3

Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació d'habitatge unifamiliar 
en testera. Carrer Bassella núm. 50

2182182003/11/13 2004/01/26

1976 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació. Joan Antolín Martínez posa 
de manifest obres realitzades a la finca de la seva propietat pel Sr. 
Buguña

Expedients de llicències d'obres majors per la legalització de la reforma, 
ampliació i estat actual de l'obra situada al carrer Cirerers núm. 10-12

2292292003/11/28 2004/05/17

1976Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al sector 7 b.2. " Les Escoles ". Carrer Pervera núm. 43

2342342003/12/05 2004/07/12

1976Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una piscina i local 
al carrer Llorenç Artigas núm.45 A

2382382003/12/15 2004/05/17

1963 Sol·licitud sigui suspesa la tramitació de l'expedient 54/2003 que va 
presentar en data 15/03/2003

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Ronda Esports núm. 11

54542003/03/15 2005/03/07

1975 Hi ha la sol·licitud de llicència de primera ocupació. Presenta 
pressupost final de les obres executades al carrer Sagrera núm. 10. 
Presenta estudi per la reforma de dos habitatges.

Expedients de llicències d'obres majors per la reforma de dos habitatges a 
planta baixa i planta pis. Carrer Sagrera núm. 10

2222222003/11/18 2005/07/11

2226 Retirada de la sol·licitud de llicència d'obres en data 2004-06-25Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de tres habitatges entre 
mitgeres amb piscina i vestidors al terrat. Doctor Antoni Reig , 7.

16162004/01/31 2004/06/25

2853Llicència d'obres majors. Construcció d'un garatge i una piscina. Carrer 
Maresme , 2

20202004/02/04 2004/02/09

2720 No hi ha cap projecte ni fulls d'assumeix en canvi hi ha uns planols 
d'un projecte de segració del solar situat al carrer Montseny núm. 5-
7

Expedients de llicències d'obres majors per l'ampliació i reforma de vivenda 
unifamiliar aïllada. Carrer Montseny núm. 7

22222004/02/05 2004/03/08

2226 Expedient 163/2003 de obres concedida llicència el 27-10-2003, 
sense modificar elements estructurals. Sol·licitud certificat de divisió 
horitzontal Sol·licitud informe compatibilitat urbanistica. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació. Falten els expedients núm 22 i 
23/2003.

Expedients de llicències d'obres majors. Llicència d'obra per la modificació del 
"projecte de reforma d'edifici per local comercial i habitatges". Autoritzat el 27-
10-2003. Plaça Doctor Robert , 1.

24242004/02/06 2004/05/03

2227 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Exp.2004/203 
Estructures y Encofrados Jomara,S.L. muntatge grua torre.Hi ha 
l'expedient 2004/26

Expedients de llicències d'obres majors. Edifici de nou habitatges entre 
mitgeres i garatge. Creus , 29 i Estricadors , 8

25252004/02/06 2004/03/08

2853 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge unifamiliar. 
Mn. Jacint Verdaguer , 8.

31312004/02/13 2004/04/06

2228 Sol·licitud perquè es requereixi a la propietat de la finca situada al 
carrer Agustí Santacruz ,89 enderroqui l'edifici que es troba en mal 
estat.Avant projecte edifici plurifamiliar. Falta l'expedient núm. 
43/2004

Expedients de llicències d'obres majors. Edifici d'aparcaments i accessos. 
Agustín Santacruz ,91

44442004/03/04 2004/06/14
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2229 Presentació de plànols informatius de la secció de les terrasses i 
murs de mitgera de la façana nord. Escrit de la Sra. Mª Soledad 
Larrasa Duran. Paralització obres en data 11-5-2005. Sol·licitud 
llicència de 1ª ocupació. Sol·licitud de certificat en el que es faci 
constar el nombre d'habitatges que consten a l'edifici.

Expedients de llicències d'obres majors.  Habitatge plurifamiliar aïllat.  Agustí 
Santacruz , 91.

45452004/03/04 2004/06/14

2229 Sol·licitud de canvi titularitat llicència d'obres a TIM Beltran S.L. 
Sol·licitud de llicència de primera ocupació.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de dos habitatges 
adossats. Creus , 11

48482004/03/05 2004/05/03

2230Expedients de llicències d'obres majors. Ampliació d'una vivenda unifamiliar. 
Sant Quirze , 11 -13

54542004/03/15 2004/05/31

2230Expedients de llicències d'obres majors. Ampliació d'una vivenda unifamiliar. 
Sant Quirze , 11 -13

54542004/03/15 2004/05/31

2230 Sol·licitud assignació número de policia. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació. Exp. d'obres  instal·lació grua  núm. 2004/ 235. 
Exp. d'obres 2004/39 cates.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció habitatge unifamiliar aïllat. 
Ronda Esports , 15

63632004/03/31 2004/03/31

2231 Presentació d'aval.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. Ocells , 4

71712004/04/14 2004/06/14

2231 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge. Aldees 
Infantils.

79792004/04/21 2004/05/17

2853 Sol·licitud assignació de número de policia.Expedients de llicències d'obres majors. Remunta d'edifici plurifamiliar. Sol , 15 86862004/04/29 2004/06/14

2232 Hi ha expedient 2006/130 per la autorització d'unes modificacions. 
Sol·licitud de llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors. Ampliació d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Hospital , 46

1031032004/05/13 2004/06/14

2233 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació. Sol·licitud de certificat divisió 
horitzontal.  Exp. 2005/1586 connexió clavegueram.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció edifici de quatre 
habitatges i local. Plaça Josep Umbert Ventura , 1

1141142004/05/27 2004/06/14

2234 El retirerran per modificacions 30-6-2004Expedients de llicències d'obres majors. Projecte d'urbanització. Aldees 
Infantils.

1211212004/  /  2004/06/04

2244 Sol·licitud llicència primera ocupació.Sol·licitud devolució aval 
bancari per garantir obra urbanitzadora. Sol·licitud assignació núm 
de policia. Sol·licita nombre d'habitatges que consten a 
l'edifici.Presenta plànols d'un projecte d'edifici. Presenta projecte 
per informa previ construcció edifici plurifamiliar.

Construcció  d'edifici plurifamiliar d'habitatges. Castell de Montbui cantonada 
Dr. Fleming.

1241242004/06/04 2004/07/26

2721 Jordi Clapers Gallès presenta proposta respecte a les alçades dels 
diferents forjats ( 5/04/2006).

Expedients de llicències d'obres majors per consctruir un edifici plurifamiliar al 
carrer Mestra núm. 2

1301302004/06/14 2004/10/05

2234 Aquest projecte va ser retirat. Falta l'expedient núm. 130/2004Expedients de llicències d'obres majors. Construcció habitatge unifamiliar aïllat. 
Camí Lloveres , s/n parcel·la E

1311312004/  /  2004/06/15

2250 1/5 a 3/5 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Paralització 
d'obres. Sol·licitud d'inspecció tècnica de les obres. Denúncia 
obres. Presentació estat obres.

Expedient de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de 9 habitatges 
entre mitjaners. Gallifa , 3 - 5. Volum 1/5 a 3/5

1511512004/07/05 2004/10/18

2251 4/5 a 5/5 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Paralització 
d'obres. Sol·licitud d'inspecció tècnica de les obres. Denúncia 
obres. Presentació estat obres.

Expedient de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de 9 habitatges 
entre mitjaners. Gallifa , 3 - 5. Volum 4/5 a 5/5

1511512004/07/05 2004/10/18

2235Construcció d'un edifici d'aparcaments. Roger de Flor,4 1521522004/07/07 2004/07/12
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2235 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció habitatge en edifici 
bifamiliar entre mitgeres. Santo Domingo , 13

1581582004/07/13 2004/09/06

2252 Acord favorable  a efectes interns 21-3-2005.Llicència 2007/99 
subdivisió de local comercial. Sol·licitud de llicència de primera 
ocupació. Sol·licitud placa numeració local. Assignació número de 
policia. Requeriment respecte a les obres. Llicència 2005/1173 
instal·lació de grua.

Expedient de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici d'habitatges, 
locals comercials i aparcament. Passatge Escoles 2-4-6.

1611612004/05/02 2004/07/16

2253 Sol·licitud retirada projecte d'obres Torrent Fondo, 17  data  24-09-
2007.

Expedients de llicències d'obres majors. Habitatge unifamiliar aïllat. 
Urbanització Racó del Bosc parcel·la 27

1621622004/  /  2004/07/16

2249 1/7 a 3/7. Sol·licitud autorització ocupació via pública carrers Ag. 
Santacruz núm. 92 i Barcelona núm. 11. Autorització del Servei 
Territorial de Carreteres per a la instal·lació d'una grua. Certificat 
nombre d'habitatges. Certificat nou número de policia.

Construcció d'un edifici  d'habitatges plurifamiliar, entre mitgeres. Carrer 
Barcelona núm. 11 i carrer Agustí Santacruz núm. 92. Volum 1/7 a 3/7

1701702004/07/23 2004/11/15

2854 4/7 a 7/7. Sol·licitud autorització ocupació via pública carrers Ag. 
Santacruz núm. 92 i Barcelona núm. 11. Autorització del Servei 
Territorial de Carreteres per a la instal·lació d'una grua. Certificat 
nombre d'habitatges. Certificat nou número de policia.

Construcció d'un edifici  d'habitatges plurifamiliar, entre mitgeres. Carrer 
Barcelona núm. 11 i carrer Agustí Santacruz núm. 92. Volum 4/7 a 7/7

1701702004/07/23 2004/11/15

2241Expedients de llicències d'obres majors. Ampliació d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. Roca d'en Corbins , 7

1811812004/07/29 2004/09/06

2855 Estudi de detall. Proposta per a la desafectació i venda d'un sobrant 
de via pública situat al front del núm. 28 del carrer Sant Joan. 
Llicència de primera ocupació. Sol·licitud informe sobre ocupació 
espai de la finca núm. 28 del carrer Sant Joan

Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Sant Joan núm. 28 1881882004/08/11 2004/12/27

2197 D'aquest expedient no hi ha l'expedient administratiu sols la 
sol·licitud de permís

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda entre 
mitgeres.  Carrer Sant Pau núm. 12

1981982004/  /  2004/08/26

2242Expedients de pròrrogues de llicències d'obres. Pròrroga de la llicència  per a la 
construcció d'una nau industrial expedient núm. 85/2001. Pla de la Costa - 
parcel·la 4 -.

2082082004/09/10 2004/09/20

2243 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors.  Reforma per la divisió d'un habitatge 
en dos. Roure Gros , 27

2252252004/10/04 2004/11/15

2245 Anul·lat. Es va presentar un refòs -Exp. 1 /2005 aprovat el 7-2-
2005. Hi ha el número 236 bis entrat com el número 291.

Expedients de llicències d'obres majors.  Legalització i ampliació de sòtans. 
Plaça Dr. Robert , 7 i Joncar , 5

2362362004/  /  2004/10/22

2246 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. Ronda Esports ,5

2462462004/11/10 2004/12/27

2247Expedients de pròrrogues de llicències d'obres. Prorroga de la llicència d'obres 
exp. 64 aprovat en data 28 de juny de 2004 per la rehabilitaciço de façanes. 
Avinguda Catalunya ,2

2712712004/12/03 2004/12/27

2247 Anul·lat . Es va presentar un refos Exp.  1 / 2005 aprovat el 7-2-
2005.

Expedients de llicències d'obres majors. Modificació i ampliació d'edifici 
plurifamiliar entre mitgeres. Plaça Dr. Robert , 7 i Joncar , 5

2782782004/  /  2004/12/15

2247 El permís ja estava caducat. Obres fora de la sol·licitud presentada.Expedients de pròrrogues de llicències d'obres. Renovació del permís d'obres 
exp. 165/96. Pl. Dr. Robert , 9

2792792004/  /  2004/12/16
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2283 Permís denegat. Es el número  195 bis.Expedient de llicències d'obres majors.  Construcció d'un edifici d'onze 
habitatges. Permís denegat. Agustí Santacruz núm. 73.

2902902004/08/20 2004/10/05

2283 És l'expedient 2004/36 bis.Acabament de les obres concedides en data 12/07/97-expt.35/97- per la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Bosch i Gimpera núm. 12- 
parcel·la núm. 64 Urb. Racó del Bosc.  És l'expedient 2004/36 bis.

2942942004/02/26 2004/03/22

2235 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Sol. Certificat per procedir 
a la divisió horitzontal. Sol. Certificació d'adreça i habitatges.

Rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar entre parets mitgeres. Vic,16 1411412004/06/29 2005/01/10

2236 Llicència de primera ocupació. Sol·licitud inspecció obres.Conté 
l'expedient d'ocupació via pública. Sol·licitud certificat del nombre 
d'habitatges , locals i aparcament. Estudi de Detall.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici d'habitatges i 
aparcaments. Creus , 44 i Roure Gros , 37

1731732004/07/27 2005/01/10

2241 Hi ha expedien 2004/183Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de dos habitatges 
adossats. Piscina , 1

1821822004/07/30 2005/01/24

2248 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Assignació número de 
policia i denominació del carrer. Recurs de reposició sobre la 
concessió de llicència d'obres expt. 285 /2004.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de tre 
habitatges. Peri Santo Domingo -parcel·la núm. 9 -.

2852852004/12/28 2005/03/21

2248 Inspecció realitzada.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de dos habitatges. Camí 
de Lloveres , 11 i 13

2862862004/12/29 2005/09/13

2247 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Sol·licitud devolució d'aval 
bancari

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. Camí de Lloveres núm.17 2872872004/12/29 2005/04/18

2283 Requerimen adequació obres al projecte objecte de la llicènciaAmpliació d'edifici existent. Camí del Dipòsit num. 12 . És l'expedient 2004/ 237 
bis.

2952952004/10/23 2005/09/13

1167 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient núm. 832/2006Expedients de llicències d'obres majors presenta el text refós  per la reforma i 
ampliació d'un edifici d'habitatges, locals i garatge amb número d'expedient 
1/2005 a la plaça Doctor Robert núm. 7 i carrer Joncar núm. 5

112005/01/03 2005/02/05

2387 Escrit referent a la qualificació urbanistica del solar. Conveni 
urbanització zona verda.  Proposta arrenjament zona verda . Escrit 
referent a una canalització oberta. Aprovació conveni.Sol·licitud per 
dipositar terres a un solar. Sol·licitud retirar fanal. Sol·licitu 
assignació de número de policia. Sol·licitud informació urbanística 
respecte a unes conduccions d'aigües pluvials i aigües negres. 
Projecte 2004/247 parcel·lació de solar.   Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de 30 
habitatges i aparcament. Estatut , 3-15

442005/01/05 2005/05/02

2366 Hi ha l'expedient 2004/167 de projecte construcció mur de 
tancaments.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. Creu del Terme, 11

15152005/01/20 2005/04/18

2370 Sol·licitud de canvi de titularitat llicència d'obres a favor de "Futur 
Vallès 2000, S.L. Sol·licitud de llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un edifici de setze 
habitatges i garatges, entre mitgeres, al carrer Farigola núm. 2-4

2052052005/01/27 2005/02/28

2367Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat.  Vinyetes , 31

2612612005/02/03 2005/06/13

2371 Aquest expedient està relacionat amb els expedient d'obres 
números 1961/2005 i 277/2005

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar i aparcament al carrer Roger de Flor núm. 8-10 i Avinguda 
Catalunya núm. 37

2782782005/02/05 2005/05/18
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2368 Sol·licitud de la llicència de primera ocupació. Inspecció efectuada a 
instancia del Sr. Jaume Viaplana.

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Esquirol , 24

4054052005/02/18 2005/04/18

2369 Hi ha l'expedient 2005/3101 instal·lació grua.Sol·licitud revisió de la 
valoració dels costos d'urbanització aplicats a les parcel·les 4-6-8. 
Presentació de documentació complementària.

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció habitatge unifamiliar i 
aparcament col.lectiu. Mestral 4-6-8 i Consell de Cent 32

4554552005/02/23 2005/07/11

2368Expedients de llicències d'obres majors per rehabilitació de la planta baixa de 
l'edifici plurifamiliar. Carrer Vic núm. 16

4584582005/02/23 2005/03/21

2372Expedients de llicències d'obres majors per construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Ronda dels Esports núm. 17

5795792005/03/09 2005/04/18

2369Expedients de llicències d'obres majors per la rehabilitació d'un taller com a 
vivenda. Carrer Gallifa núm. 11

6356352005/03/11 2005/06/13

2372Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  Camí de Lloveres núm. 11 6976972005/03/16 2005/04/18

2373 Sol·licitud de llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors. Construcció de tres habitatges entre 
mitgeres. Peri Santo Domingo parcel·la 11. Carrer Sot del Pedró números 
14,16 i 18

7707702005/03/22 2005/05/18

2374 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Hi ha l'expedient 
2005/404 d'enderroc.

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció d'edifici de dos 
habitatges. Esquirol , 27

108310832005/04/20 2005/05/18

2391 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient 1425/2005 d'enderroc i l'expedient 
2006/249 per canvi d'ús d'un local a vivenda. Sol·licitud d'un 
certificat en el que constin el nombre d'habitatges que componen 
l'edifici plurifamiliar situat al carrer Ildefons Cerdà núm. 2-4 i carrer 
Farigola núm. 3

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar. Carrer Ildefons Cerdà núms. 2-4-6

153315332005/06/03 2005/10/24

2377 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Proposta de rasant. Hi 
ha l'expedient 2005/1329.

Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció de dos habitatges 
entre mitgeres amb garatge. Hospital , 33 A i 33 B.

166916692005/01/09 2005/06/15

2377Expedient de llicència d'obres majors per a la construcció de dues vivendes 
entre mitgeres. Bassella , 17

169616962005/06/20 2005/11/21

2378 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer Sant Sebastià núm. 12

172117212005/06/22 2005/07/11

2724Expedients de llicències d'obres majors. Reforma i ampliació habitatge 
unifamiliar entremitgeres.

176117612005/06/29 2005/07/25

2378 Sol·licitud assignació de número de policia al tres habitatges 
construïts. Sol·licitud de llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de 3 habitatges entre 
mitgeres amb piscina i vestidor al terrat. Dr. Reig , 7

180018002005/07/01 2005/12/05

2380 Denegació del permís. Anul·lat en data 3-10-2006.  Egarnova,S.L. 
cedeix la titularitat del projecte presentat a la societat Gestiana, S.L.

Expedients de llicències d'obres majors. Edifici plurifamiliar d'habitatges i 
aparcaments. Bassella , 29 i Estatut , 10

188318832005/07/05 2005/10/03

2721Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar al carrer Mestral núm. 2

220122012005/  /  2005/08/09

2381 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedient de llicència d'obres majors per a la reforma de la primera planta i 
ampliació de la segona planta. Sant Isidre , 32

227122712005/08/05 2005/10/24
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2382 Requeriments. Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 
3057/2005 per instal·lació de grua.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'una vivenda unifamiliar 
aillada. Onze de Setembre , 20

230923092005/08/24 2005/12/05

2399Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
residencial. Camí Lloveres, àmbit de sòl no  urbanitzable "Aldeas SOS" o tipus 
V, (clau 12)

256825682005/09/21 2005/12/05

2399 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Connexió clavegueram. 
Escrit referent a una servitud de clavegueram.Sol·licitud devolució 
fiança dipositada per respondre de les obres de connexió al 
clavegueram.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici d'onze 
habitatges i aparcacament. Avinguda Catalunya núm. 40-42

262226222005/09/27 2005/12/19

2384 Aquest expedient esta relacionat ambº  l'expedien d'enderroc núm. 
2006/383. Sol·licitud de llicència de primera ocupació.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de vivenda entre mitgere.  
Santo Domingo , 17

281528152005/02/20 2005/10/18

2724 Hi ha la sol·licitud de la llicència de 1ª ocupació. Sol·licitud de 
devolució fiança efectuada per garantir l'obra urbanitzadora

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'una vivenda unifamiliar. 
Torrent Fondo , 25

288028802005/02/06 2005/10/26

2386Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de dos habitatges. 
Esquirol, 6

359535952005/07/24 2005/12/20

2375 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Aquest expedient està 
relacionat amb els expedients 1169/2005 i 1170/2005

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de dos habitatges 
unifamiliars entremitgeres. Carrer Cirerers núm. 1

115211522005/04/28 2006/02/06

2388 Sol·licitud de llicència de primera ocupació c/ Osona,3. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació c/ Osona,5. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació Av. Escoles,20. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació Av. Escoles,18. Requeriment sobre unes obres. 
Expedient  d'ocupació de via pública per obres. Requeriment 
paralització obres. Hi ha una carpeta verde amb documentació varia

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 48 
habitatges i aparcaments al immoble situat al carrer Avinguda de les Escoles 
núms. 18 i 20 i al carrer Osona núm. 3 i 5

133013302005/05/13 2006/02/20

2389 Sol·licitud de llicència de primera ocupació c/ Osona,3. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació c/ Osona,5. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació Av. Escoles,20. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació Av. Escoles,18. Requeriment sobre unes obres. 
Expedient  d'ocupació de via pública per obres. Requeriment 
paralització obres. Hi ha una carpeta verde amb documentació varia

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 48 
habitatges i aparcaments al immoble situat al carrer Avinguda de les Escoles 
núms. 18 i 20 i al carrer Osona núm. 3 i 5

133013302005/05/13 2006/02/20

2389 Sol·licitud de llicència de primera ocupació c/ Osona,3. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació c/ Osona,5. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació Av. Escoles,20. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació Av. Escoles,18. Requeriment sobre unes obres. 
Expedient  d'ocupació de via pública per obres. Requeriment 
paralització obres. Hi ha una carpeta verde amb documentació varia

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 48 
habitatges i aparcaments al immoble situat al carrer Avinguda de les Escoles 
núms. 18 i 20 i al carrer Osona núm. 3 i 5

133013302005/05/13 2006/02/20

2390 Sol·licitud de llicència de primera ocupació c/ Osona,3. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació c/ Osona,5. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació Av. Escoles,20. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació Av. Escoles,18. Requeriment sobre unes obres. 
Expedient  d'ocupació de via pública per obres. Requeriment 
paralització obres. Hi ha una carpeta verde amb documentació varia

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 48 
habitatges i aparcaments al immoble situat al carrer Avinguda de les Escoles 
núms. 18 i 20 i al carrer Osona núm. 3 i 5

133013302005/05/13 2006/02/20
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2390 Sol·licitud de llicència de primera ocupació c/ Osona,3. Sol·licitud 
de llicència de primera ocupació c/ Osona,5. Sol·licitud de llicència 
de primera ocupació Av. Escoles,20. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació Av. Escoles,18. Requeriment sobre unes obres. 
Expedient  d'ocupació de via pública per obres. Requeriment 
paralització obres. Hi ha una carpeta verde amb documentació varia

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de 48 
habitatges i aparcaments al immoble situat al carrer Avinguda de les Escoles 
núms. 18 i 20 i al carrer Osona núm. 3 i 5

133013302005/05/13 2006/02/20

2381 Certificat urbanístic. Decret de paralització d'obres.Expedient de llicència d'obres majors per a l'ampliació d'un edifici consistent en 
la construcció d'una tercera planta. Rector Tomàs Vila , 8-10

205620562005/08/12 2006/02/20

2383 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'una vivenda familiar 
aïllada. Parlament , 23

250625062005/08/25 2006/03/06

2392 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient de parcel·lació 689/2006 i l'expedient per 
la instal·lació d'una grua-torre 930/2006.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de quatre habitatges 
unifamiliars entre mitgeres. Carrer Padró núm. 40 (A,B,C i D)

272327232005/10/06 2006/02/20

2384 Presentació modificació del projecte de construcció d'habitatge 
unifamiliar entremitgeres. Projecte de segregació i cessió de solar 
per alineació de vial.Està relacionat amb  el expedient 2005/ 3665 
d'enderroc.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de vivenda unifamiliar i 
local entremitgeres .  Sant Quirze , 2  cantonada Folch i  Torras.

281128112005/10/17 2006/03/06

2385Expedients de llicències d'obres majors. Reforma i ampliació habitatge 
unifamiliar i construcció piscina. Montseny , 11

302430242005/11/12 2006/01/23

2400 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 83/2007 per la 
instal·lació grua-torre. Sol·licitud de llicència de primera ocupació. 
Sol·licitud devolució aval efectuat per manca d'obra urbanització.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un  habitatge unifamiliar 
aïllat. Països Catalans , 19

369436942005/12/29 2006/03/06

2394 Avantprojecte. Sol·licitud prorroga per començar les obres. Hi ha 
l'expedient 2320 de segregació. Hi Ha l'expedient 195/2004 
d'enderroc. Sol·licitud de la devolució de l'impost sobre 
construccions a les obres no iniciades a la parcel·la núm. 73 del 
carrer Agustí Santacruz

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de vuit habitatges. Agustí 
Santacruz , 73

232123212005/08/25 2007/03/05

2398 Avantprojecte. Sol·licitud prorroga per començar les obres. Hi ha 
l'expedient 2320 de segregació. Hi Ha l'expedient 195/2004 
d'enderroc. Sol·licitud de la devolució de l'impost sobre 
construccions a les obres no iniciades a la parcel·la núm. 73 del 
carrer Agustí Santacruz

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció de vuit habitatges. Agustí 
Santacruz , 73

232123212005/08/25 2007/03/05

2630Expedients de llicències d'obres majors. Ampliació de vivenda entre mitgeres. 
Havana , 17.

57572006/03/21 2006/05/15

2630 Dins d'aquest expedient hi ha l'expedient 603/2006 instal·lació de 
grua i l'expedient  2007/221 Projecte de modificació 
d'obra.Sol·licitud de primera ocupació

Registre de llicències d'obres particulars. Construcció d'un edifici plurifamiliar 
entremitgeres de 7 habitatges, aparcament soterranis i trasters. Mossèn 
Baldelló , 10.

58582006/03/21 2006/10/16

2648 Grup Millache, S.L. presenta sol·licitud de certificat de l'estat de la 
llicència de construcció expedient número 70/2006

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar de vivendes en testera al carrer Pont de Terme número 34 ( cinc 
habitatges i quatre places de garatge )

70702006/04/11 2006/05/02

2631 Sol·licitud llicència de 1ª ocupacióExpedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge entre 
mitgeres. Esquirol , 35 .

75752006/04/13 2006/05/29
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2632 Hi ha la sol·lictud de la llicència de primera ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció de tres habitatges 
unifamiliars entremitgeres al carrer Padró núm. 42 A - B - C

1031032006/05/15 2006/10/03

2647 Canvi document aval. Sol. Llicència 1a. OcupacióExpedients de llicències d'obres majors per la construcció de 7 habitatges i 
aparcaments al carrer Sant Quirze s/n ( U.A. Escoles-4) parcel·les 34 i 35

1121122006/05/24 2006/09/18

2665 Sol. llicència primera ocupació. Sol. Certificat en el que constri el 
nombre d'habitatges que composen l'edifici plurifamiliar. Sol. 
Devolució d'aval constituït per garantir les obres d'urbanització 
d'urbanització. Hi ha l'avantprojecte de l'edifici.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar i aparcaments al carrer Bassella números 55, 57 i 59

1171172006/05/31 2006/10/03

2666 Sol. llicència primera ocupació. Sol. Certificat en el que constri el 
nombre d'habitatges que composen l'edifici plurifamiliar. Sol. 
Devolució d'aval constituït per garantir les obres d'urbanització 
d'urbanització. Hi ha l'avantprojecte de l'edifici.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar i aparcaments al carrer Bassella números 55, 57 i 59

1171172006/05/31 2006/10/03

2633 Sol·licitud certificat en que es faci constar el nombre d'habitatges i 
aparcaments que figuren en el projecte. Sol·licitud de llicència de 
primera ocupació. Escrit respecte a l'execució dels talussos de la 
zona verda de la cantonada del carrer Mestral amb el carrer Consell 
de Cent

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici plurifamiliar i 
aparcaments . Mestral , 2

1251252006/06/19 2006/07/10

2663 Sol. Certificaat respecte als habitatges de l'edifici situat al carrer 
Barcelona núm. 25. Sol. llicència de primera ocupació.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
d'habitatges plurifamiliar i aparcaments a la finca del carrer Barcelona número 
25

1271272006/  /  2006/11/27

2664 Sol. Certificaat respecte als habitatges de l'edifici situat al carrer 
Barcelona núm. 25. Sol. llicència de primera ocupació.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
d'habitatges plurifamiliar i aparcaments a la finca del carrer Barcelona número 
25

1271272006/  /  2006/11/27

2650 Hi ha una sol·licitud de devolució aval obra urbanitzadora. Sol. de 
llicència de primera ocupació. Proposta per la desafectació d'un 
reguerot situat al carrer Sant Quirze. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient d'enderroc número515/2006

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres a les finque situades al carrer Sant Quirze núm. 5-7 i 
al carrer Esquirol núm. 72

1291292006/06/22 2006/12/13

2657 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 131/2006. 
Aquest expedient ha quedat suspes

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres al carrer Ildefons Cerdà núm. 14-16

1321322006/  /  2006/06/23

2634 Hi ha un altre expedient amb el mateix número 135 /2006 a nom de  
Francisco Garriga i Lloveras , per un enderroc. Sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació. Presenta factura cost real de l'obra 
executada

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un habitatge aïllat. Pont 
del Terme , 14

1351352006/01/18 2006/02/05

2634 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupacióExpedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar entremitgeres al carrer Sant Joan núm. 47

1461462006/07/12 2006/11/13

2651 Hi ha la renúncia al projecte presentat en el mes de juliol de 2006Expedients de llicències d'obres majors  per a  la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer Roca de Corbins, parcel·la núm. 96 bis de la 
urbanització Racó del Bosch

1481482006/07/13 2006/10/16

2635 Sol·licitud de revisió de la liquidació del permísExpedients de llicències d'obres majors per l'ampliació de vivenda unifamiliar 
entremitgeres al carrer Camí del Molí núm. 21

1491492006/07/14 2006/10/03
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2659 Hi ha l'expedient d'obres.Hi ha una modificació de projecte bàsic 
nul. Refòs del Projecte bàsic i de la modificació del projecte bàsic. 
Hi els 'expedients  d'ocupació via pública genèrica números 
177/2007,174/2007. Hi ha l'expedient de llicència d'ocupació de la 
via pública amb elements fixes d'ocupació. Sol. Nombre 
d'habitatges que consten en el projecte de l'edifici plurifamiliar del 
carrer Agustí Santacruz núm. 62. Sol. Certificat nombre d'habitatges

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar d'habitatges al carrer Agustí Santacruz núm. 62

1561562006/07/19 2006/11/27

2660 Hi ha l'expedient d'obres.Hi ha una modificació de projecte bàsic 
nul. Refòs del Projecte bàsic i de la modificació del projecte bàsic. 
Hi els 'expedients  d'ocupació via pública genèrica números 
177/2007,174/2007. Hi ha l'expedient de llicència d'ocupació de la 
via pública amb elements fixes d'ocupació. Sol. Nombre 
d'habitatges que consten en el projecte de l'edifici plurifamiliar del 
carrer Agustí Santacruz núm. 62. Sol. Certificat nombre d'habitatges

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar d'habitatges al carrer Agustí Santacruz núm. 62

1561562006/07/19 2006/11/27

2635 Sol·licitud d'inspecció de les obres que es realitzen al carrer Sant 
Sadurní, 6. Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació

Expedients de llicències d'obres majors. Reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Sant Sadurní , 6

1581582006/07/20 2006/11/27

1376 Hi ha l'expedient 2006/250. Hi ha la sol·licitud de llicència de 
primera ocupació. Hi ha la sol·licitud del número de policia. Hi ha 
sol·licitud d'aigua pels habitatges situats al carrer Padró número 2 i 
Pont del Terme número 9

Llicència d'obres majors . Reforma i canvi d'ús per a la construcció d'un edifici 
de 5 habitatges. Carrer Padró núm. 2

1761762006/08/01 2006/10/30

2638 Sol·licitud devolució aval obres d'urbanització.Sol·licitud llicència 1ª 
ocupació

Llicència d'obres majors. Construcció d'una vivenda familiar aïllada. Carrer 
Vinyetes cantonada carrer en projecte 2 de Peri Santo Domingo, parcel·la 4a.

1851852006/08/10 2006/11/27

1376Llicència d'obres majors. Reforma interior de vivenda unifamiliar entremitgeres. 
Carrer Hospital núm.10

1871872006/09/07 2006/11/27

2640 Sol·licitud devolució aval obres d'urbanització.Sol. Llicència de 
primera ocupació. Sol. Assignació número de policia i denominació 
del carrer a la parcel·la 4 B del PERI Santo Domingo

Llicència d'obres majors. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.  Parcel·la 4b 
del Peri Santo Domingo.

1941942006/08/10 2006/11/27

2641 Requeriment execució obres.Sol. número de policia. Sol. llicència 
de 1ª ocupació.

Llicència d'obres majors. Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar 
entremitgeres. Carrer Figueretes núm. 6-8.

2012012006/09/14 2006/12/13

2639Llicència d'obres majors. Construcció de dos habitatges unifamiliars entre 
mitgeres.  Carrer Creus núm. 8

2072072006/09/08 2006/11/13

2639Llicència d'obres menors. Reforma de la planta pis i substitució de la planta 
coberta. Avinguda Generalitat núm. 1

2082082006/09/19 2006/10/16

2667 Sol. de llicència de primera ocupació. Resolució arxiu expedient 
210/2008. Autorització instal·lació grua pel servei Territorial de 
Carreteres. Sol. Certificat en el que consti nombre d'habitatges i 
aparcaments que composen l'edifici del projecte d'obres 217/2006. 
Aquest expedient està relacionat amb els expedients 272/2006 i 
210/2008

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres al carrer Barcelona número 9 i al carrer Agustí 
Santacruz número 90

2172172006/09/28 2006/11/27
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2668 Sol. de llicència de primera ocupació. Resolució arxiu expedient 
210/2008. Autorització instal·lació grua pel servei Territorial de 
Carreteres. Sol. Certificat en el que consti nombre d'habitatges i 
aparcaments que composen l'edifici del projecte d'obres 217/2006. 
Aquest expedient està relacionat amb els expedients 272/2006 i 
210/2008

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres al carrer Barcelona número 9 i al carrer Agustí 
Santacruz número 90

2172172006/09/28 2006/11/27

2641Llicència d'obres majors. Ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat. Carrer 
Països Catalans núm. 10

2192192006/03/19 2006/09/29

2642Llicència d'obres majors. Reforma, ampliació i millora del CEIP Jaume Balmes. 
Avinguda de les Escoles s/n.  Remodelació espais i ascensor.

2222222006/09/29 2006/10/16

2642Llicència d'obres menors. Finalització de les façanes i fer les voreres . Carrer 
Sant Saturi núm. 7 i Carrer Anselm Clavé s/n.

2352352006/10/18 2006/12/13

2391 Aquest expedient està relacionat i està posat dins l'expedient 
1533/2005

Expedients de llicències d'obres majors presenta projecte executiu modificat de 
la llicència d'obres 1533/2005. Carrer Ildefons Cerdà números 2-4-6 i carrer 
Farigola número 3

2492492006/  /  2006/09/28

2643 Sol·licitud anul·lar instància d'obres exp. 259/2006.Llicència d'obres majors. Construcció d'una vivenda familiar aïllada. Carrer 
Pollancres núm. 37 B

2592592006/  /  2006/12/04

2644 Esta relacionat amb l'expedient d'obres 110/2001.Llicència d'obres majors.  Modificacions introduïdes en el projecte d'ampliació i 
reforma d'un habitatge entre mitgeres.   Carrer Creus núm. 77 i Carrer 
Estricadors núm. 46

2742742006/  /  2006/12/22

2645Llicència d'obres majors. Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar 
entremitgeres. Carrer Roure Gros núm. 3

5255252006/02/10 2006/03/06

2645 Sol. Llicència de 1ª ocupació. Escrit referent a una canonada 
d'aigua que passa per dins a la parcel·la de la seva propietat 
situada a la Ronda Esports. Sol. Assignació de número de policia

Llicència d'obres majors. Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
Perllongació de la Ronda Esports parcel·la núm. 20

5495492006/02/13 2006/05/15

2646 Sol. llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un habitatge al 
carrer Àngel Guimerà número 8

6806802006/02/21 2006/04/19

2646 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 177/2002 per la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, també està relacionat 
amb l'expedient 81/2004 per la instal·lació d'una grua-torre

Expedients de pròrrogues de llicències d'obres  de l'expedient 177/2002 per a 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Cirerers núm.8

7057052006/02/24 2006/03/06

2646 Sol·licitud devolució aval. Sol·licitud llicència de primera ocupació. 
Sol·licitud certificat als efectes de tramitar cèdula d'habitabilitat

Llicència d'obres majors. Reforma i ampliació de vivenda unifamiliar aïllada. 
Passatge Oliveres núm. 3

8078072006/03/03 2006/04/03

2656 Sol. Assignació número de policia. Canvi aval per efectiu obra 
urbanitzadora. Sol. Llicència de primera ocupació. Hi ha un projecte 
tècnic per a la sol·licitud de llicència municipal d'un aparcament ( 
llicència municipal d'activitat).

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
d'habitatge plurifamiliar i aparcament al carrer Sant Quirze s/n parcel·les núm. 
32 - 33 del estudi de detall U.A. Escoles-4

8218212006/03/04 2006/05/02

2656Expedients de llicències d'obres majors per acabats d'interiors, arrebossar i 
pintar façana exterior de la vivenda unifamiliar aïllada situada al carrer dels 
Cirerers núm. 6

9839832006/03/16 2006/04/19
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2669 Sol. de llicència de primera ocupació. Aquest expedient inicialment 
tenia el número d'expedient 80/2006 bis. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient 252/2006

Expedients de llicències d'obres majors per la reforma de dues vivendes entre 
mitgeres i l'ampliació d'una tercera, situades al carrer Barcelona número 18

105010502006/04/25 2006/06/13

2668 Sol. d'informe de procès de legalització de coberts existents a la 
Ctra. Sant Miquel del Fai p.k. 3 . No hi ha ni l'acord ni el certificat de 
la seva aprovació per això sembla que no estigui aprovada aquesta 
llicència

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un cobert per al 
tancat d'animals situat dins dels terrenys de l'empresa Isoquimen, S.L. a la 
carretera de Sant Miquel del Fai dins el terme de Sant Feliu de Codines.

106210622006/  /  2006/07/10

2670 Aquest expedient esta relacionat amb l'expedient número 236/2006. 
Sol. Devolució aval dipositat com a garantia per l'obra 
urbanitzadora. Certificat assignació de número de policia. Sol. 
Llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Hospital número 17 cantonada Pont de 
Terme núm. 16

106410642006/01/18 2006/05/15

2671 Aquest expedient esta relacionat amb l'expedient número 236/2006. 
Sol. Devolució aval dipositat com a garantia per l'obra 
urbanitzadora. Certificat assignació de número de policia. Sol. 
Llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Hospital número 17 cantonada Pont de 
Terme núm. 16

106410642006/01/18 2006/05/15

2633Expedients de llicències d'obres majors. Modificacions introduïdes en el 
projecte d'ampliació d'un edifici unifamiliar entre mitgeres.  Hospital , 35

1301302006/06/23 2007/01/22

2567 AGC Fincas 2000, S.L. cedeix els drets del projecte i llicència 
d'obres a la societat Mesamunes,S.L. construcció d'un edifici 
d'habitatges carrer Consell de Cent número 26 , expedient d'obres 
137/2006. Paralització obres a la societat Mesamunes. 
Mesamunes, S.L. presenta plànol dels terrenys per a la creació d'un 
pas comunitari situació carrer Osona i carrer Consell de Cent( 11 de 
juliol de 2007). Arrahona Immo,S.L. Sol·licita canvi de titularitat de 
les llicències d'obres concedides a la societat Mesamunes, S.L. (22 
de desembre de 2011)

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici  
plurifamiliar, de 11 habitatges i 13 places d'aparcament al carrer Consell de 
Cent número 26

1371372006/06/30 2007/02/05

2596 AGC Fincas 2000, S.L. cedeix els drets del projecte i llicència 
d'obres a la societat Mesamunes,S.L. construcció d'un edifici 
d'habitatges carrer Consell de Cent número 26 , expedient d'obres 
137/2006. Paralització obres a la societat Mesamunes. 
Mesamunes, S.L. presenta plànol dels terrenys per a la creació d'un 
pas comunitari situació carrer Osona i carrer Consell de Cent( 11 de 
juliol de 2007). Arrahona Immo,S.L. Sol·licita canvi de titularitat de 
les llicències d'obres concedides a la societat Mesamunes, S.L. (22 
de desembre de 2011)

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici  
plurifamiliar, de 11 habitatges i 13 places d'aparcament al carrer Consell de 
Cent número 26

1371372006/06/30 2007/02/05

2597 AGC Fincas 2000, S.L. cedeix els drets del projecte i llicència 
d'obres a la societat Mesamunes,S.L. construcció d'un edifici 
d'habitatges carrer Consell de Cent número 26 , expedient d'obres 
137/2006. Paralització obres a la societat Mesamunes. 
Mesamunes, S.L. presenta plànol dels terrenys per a la creació d'un 
pas comunitari situació carrer Osona i carrer Consell de Cent( 11 de 
juliol de 2007). Arrahona Immo,S.L. Sol·licita canvi de titularitat de 
les llicències d'obres concedides a la societat Mesamunes, S.L. (22 
de desembre de 2011)

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici  
plurifamiliar, de 11 habitatges i 13 places d'aparcament al carrer Consell de 
Cent número 26

1371372006/06/30 2007/02/05
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2636 Sol·licitud informe previ a l'avantprojecte d'edifici de vivendes al 
carrer Havana. Sol·llicitans del permís Busquets Casas Promocions 
Immobiliaries,Consuils Promociones Immobiliarias,S.L. Sedo 
Enrich, S.L., Promocions Permanyer-Cerda 2000, S.L.

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de tres 
habitatges i tres aparcaments. Havana , 16

1621622006/07/21 2007/04/16

2658 Hi ha la comunicació de la renúncia de l'arquitecte Joan Umbert 
Macià.

Llicència d'obres major. Construcció de dos habitatge unifamiliars aïllats.  Camí 
de Lloveres núm. 26 i 28

1751752006/08/01 2007/02/19

2638Llicència d'obres majors. Construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada. Carrer 
Cingles de Bertí núm. 40

2022022006/08/10 2007/01/22

2649 Hi ha l'estudi de detall. Certificat nombre d'habitatges que compren 
l'edifici situat al carrer Doctor Antoni Reig núms. 17-19. Sol. llicència 
de primera ocupació

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 6 
aparcaments. Carrer Dr. Antoni Reig núm. 17-19.

2152152006/09/28 2007/01/08

2641 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 2007/22 
d'enderroc.

Llicència d'obres majors. Construcció de dues vivendes unifamiliars 
entremitgeres . Figueretes núm. 8

2162162006/09/28 2007/04/02

2661 Sol·licitud inspecció d'obres. Tramesa de certificat d'ICT. Sol·licitud 
certificats respecte a l'edifici plurifamiliar situat al carrer Gallifa 
núms. 2-4-6. Sol. Llicència de primera ocupació

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici de 21 habitatges i 21 
aparcaments . Ctra. Sant Llorenç núm. 10 i carrer Gallifa núm. 2-4-6

2582582006/12/01 2007/05/25

2662 Sol·licitud inspecció d'obres. Tramesa de certificat d'ICT. Sol·licitud 
certificats respecte a l'edifici plurifamiliar situat al carrer Gallifa 
núms. 2-4-6. Sol. Llicència de primera ocupació

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici de 21 habitatges i 21 
aparcaments . Ctra. Sant Llorenç núm. 10 i carrer Gallifa núm. 2-4-6

2582582006/12/01 2007/05/25

2672 Substitució garantia obra objecte de l'expedient 4/2007. Sol·licitud 
llicència de primera ocupació

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada i amb una plaça d'aparcament al carrer Roca d'en Corbins 
núm. 4 parcel·la 96 bis de la urbanització Racó del Bosc

442007/01/16 2007/03/19

2673 Sol. Certificat en el que es faci constar el nombre d'habitatges, 
aparcaments i traster que composa l'edifici. Sol. retorn aval bancari

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un edifici 
plurifamiliar entremitgeres de 5 habitatges i 5 aparcaments  a l'Avinguda Castell 
de Montbui núm. 4

10102007/01/23 2007/05/02

2675 No ha sigut admesa a tràmit la sol·licitud  de llicència d'obres, ja 
que la finca objecte de l'actuació es troba dins l'àmbit del Pla de 
Millora Urbana de l'Escletxa.

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici plurifamiliar. Carrer Roure 
Gros núm. 24

28282007/02/13 2007/03/19

2689 Hi ha l'expedient d'obres 2005/2367.  Escrit de renúncia a l'execució 
de les obres expt. 2007/29. Sol·licita devolució impost.

Llicència d'obres majors. Construcció de 4 habitatges unifamiliar  adossats amb 
els respectius pàrkings.  Carrer Bassella núm. 29 i Carrer Estatut núm. 10

29292007/03/20 2007/04/02

2676Llicència d'obres majors. Rehabilitació de la façana amb modificació 
d'obertures i reforma del local comercial. Carrer Travessia núm. 20 baixos

43432007/03/06 2007/04/02

2677 Sol·licitud per deixar sense efecte la sol·licitud de renovació 
llicència d¡obres expedient 152/2003 i sol·licitud retorn ICIO

Expedients de llicències d'obres majors per actualitzar la llicència d'obres exp. 
152/2003. Carrer Padró núm. 32

53532007/03/20 2007/09/24

2678Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de la vivenda 
situada al carrer Pont de Terme núm. 8 cantonada carrer Travessia Pont del 
Terme

61612007/03/26 2007/05/02

2678Expedients de llicència d'obres majors  per a la legalització de les modificacions 
introduïdes en la execució  d'un edifici plurifamiliar entremitgeres. Carrer Sant 
Joan núm. 28

63632007/03/23 2007/05/02
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2679Expedients de llicències d'obres majors per a la reforma interior d'un habitatge 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 77

68682007/03/27 2007/06/25

2693 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Proposta per donar de 
baixa la liquidació practicada pel que fa a la taxa per llicències 
d'obres expt. 79/2007

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
residencial a les Aldees Infantil SOS de Catalunya a Sant Feliu de Codines

79792007/04/17 2007/05/02

2679 Sol. Comunicació prèvia de primera ocupació. Acta de recepció 
d'acabament d'obra.

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici unifamiliar entre mitgeres. 
Carrer Sant Isidre núm. 11

85852007/04/23 2007/05/02

2680Llicència d'obres majors. Legalització de les modificacions introduïdes en el 
decurs de les obres realitzades al habitatge unifamiliar situat al carrer Països 
Catalans núm. 1

98982007/05/12 2007/07/09

2698 Requeriment execució obres. Sol·licitud inspecció obres. Sol·licitud 
certificat en el que consti el nombre d'habitatges que composen 
d'edifici situat al carrer Travessia núm. 4. Sol·licitud llicència de 
primera ocupació

Llicència d'obres majors. Construcció d'un edifici plurifamiliar entremitgeres de 
5 habitatges i 5 aparcaments. Carrer Travessia  núm. 4

1141142007/06/04 2007/07/23

2681Expedients de llicències d'obres majors per a l'ampliació d'una vivenda 
unifamiliar aïllada al carrer pervera núm. 38

1311312007/06/28 2007/10/08

2682Expedients de llicències d'obres majors per efectuar la distribució interior 
d'edifici plurifamiliar situat a la finca de l'Avinguda Castell de Montbui núm. 30

1481482007/07/31 2007/10/08

2694 Sol·licitud llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors per efectuar rehabilitació parcial de 
l'edifici plurifamiliar situat al carrer Vic número 29

1751752007/09/28 2007/12/17

2683Llicència d'obres menors. Col·locar tanca publicitaria de 2 x 3 m dins dels 
terrenys de l'Urbanització Roca Gran de Villar.

1791792007/09/26 2007/10/22

2695 Sol·licitud per anul·lar la llicència d'obres concedida per la 
construcció d'uns habitatges al carrer Jacint Verdaguer número 10 
cantonada carrer Joncar número 31. Hi ha un trasllat de renúncia 
arquitecte Sr. Carles Campistron Téllez .

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de 6 habitatges 
unifamiliars entre mitgeres amb garatge al carrer Jacint Verdaguer núm. 10 
cantonada carrer Joncar núm. 31

1801802007/10/05 2007/12/03

2684 Aquest expedient no està aprovat. Inspecció efectuada a l'habitatge 
del carrer Havana número 3 a instàncies de la Sra. M. T. E. per 
filtracions aigües pluvials (abril 2010)

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Havana núm. 5

1871872007/  /  2007/10/16

2685Llicència d'obres majors. Ampliació d'un garatge en habitatge unifamiliar aïllat. 
Carrer de les Oliveres cantonada Pompeu Fabra.

1981982007/06/25 2007/10/30

2687 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
234/2003. Sol.  Llicència de primera ocupació. Certificats i informes 
diversos d'Urbanisme. La sra. B.U.L. presenta escrit d'oposició a la 
concessió de llicència al sector 7b.2  " Les Escoles".

Legalització de les modificacions del projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat, 
autoritzat amb llicència municipal de 12 de juliol de 2004 -Exp.234/2003. 
Pervera , 43   Escoles Sector 7 B2

2182182007/10/01 2007/11/19

2678Expedients de llicències d'obres majors per ampliar i reformar l'edifici 
d'habitatges al edifici existent al carrer Pervera núm. 23

66662007/03/28 2008/11/11

1376Expedients de llicències d'obres majors per reforma i ampliació de l'edifici 
unifamiliar entremitgeres situat al carrer Pervera número 25

1351352007/07/10 2008/03/31

2691Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de 5 habitatges 
unifamiliars aïllats a les parcel·les 3,4,5,6 i 7 situades al carrer Joaquim Mir

1521522007/08/17 2008/02/11
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2691 Sol·licitud per la devolució import pagat per llicència d'obres. 
Sol·licitud per començar les excavacions i moviments de terres a 
unes parcel·les situades a la U.A. Roca Gran de Villar

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de 5 habitatges 
unifamiliars aïllats a les parcel·les 19-20-21-22 i 23 situades al carrer Joaquim 
Mir

1531532007/  /  2008/02/11

2696 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient número 136/2010

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de locals 
comercials i un habitatge situat a la plaça Doctor Robert núm. 6

1831832007/10/10 2008/04/28

2697 Sol·licitud llicència de primera ocupació. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient número 136/2010

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici de locals 
comercials i un habitatge situat a la plaça Doctor Robert núm. 6

1831832007/10/10 2008/04/28

2692Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció de 4 habitatges 
unifamiliars adossats dos a dos, a les parcel·les 1 i 2 situades al carrer 
Joaquim Mir

1931932007/10/24 2008/02/11

2690 Sol·licitud llicència de primera ocupacióReforma i ampliació d'un habitatge. Avinguda Catalunya, 2 2092092007/11/12 2008/01/28

2687 Sol·licitud de llicència de primera ocupacióRedistribució de planta baixa i substitució de sostre de la finca. Carrer Sant 
Sadurni,6

2282282007/12/03 2008/02/25

2687 Sol·licitud certificat en el que es faci constar el nombre d'habitatges 
de que consta l'edifici. Sol·licitud llicència de primera ocupació. 
Presentació pressupost final de les obres executades.

Expedients de llicències d'obres majors per a la reforma interior d'edifici 
d'habitatges a la finca situada al carrer Agustí Santacruz núm. 6

2292292007/12/04 2008/05/26

2692 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 55/2011Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entremitgeres situat al carrer Amargura número 8

772008/01/14 2008/04/14

2701 Estudi de detall de data 22-10-2005 i estudi de detall de data 7-9-
2008. Resolució: deixar sense efecte la liquidació definitiva de 
l'impost sobre construccions instal·lacions i obres corresponent a 
l'expedient 18/2008 per la construcció d'un immoble al carrer Agustí 
Santacruz número 22

Expedients de llicències d'obres majors. Construcció d'un edifici de 2 habitatges 
i un magatzem.  Agustí Santacruz, 22

18182008/01/23 2008/03/31

2702 Aquest expedient no sembla aprovat no hi ha ni certificat ni 
comunicat de la Junta de Govern

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de quatre vivendes 
unifamiliars agrupades a la finca de referencia finca número 1 situada al carrer 
Magdalena Roca Umbert

60602008/  /  2008/04/04

2709 Requeriment per unes obres realitzades sense llicència municipal. 
Aquest expedient no sembla aprovat

Expedients de llicències d'obres majors per reforma de la planta golfa existent. 
Carrer Pervera núm. 19

96962008/  /  2008/05/28

2709 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Sol·licitud de les 
alineacions i rasants del carrer Sant Jordi número 3

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge al solar situat al carrer 
Sant Jordi núm. 3

97972008/05/28 2008/09/16

2710 Aquesta llicència d'obres no va ser aprovada. Hi ha una sol·licitud 
d'inspecció pels serveis tècnics d'unes humitats a la finca situada al 
Passatge Mules número 1. Hi ha un requeriment d'execució obres.

Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'un edifici 
d'habitatges i locals al carrer Agustí Santacruz núm. 2 i passatge Mules número 
3

99992008/  /  2008/05/31

2710Expedients de llicències d'obres majors per finalitzar les obres de construcció 
d'un edifici d'habitatges plurifamiliar. Façana carrer Barcelona núm. 11 i carrer 
Agustí Santacruz núm. 92

1041042008/06/06 2008/06/09

2711Expedients de llicències d'obres majors per la rehabilitació de forjats en 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Esquirol núm. 15

1101102008/06/19 2008/09/16
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2712 Aquest expedient no sembla aprovatExpedients de llicències d'obres majors per les modificacions fetes al projecte 
inicial amb número d'expedient 1761/2005. Carrer Santo Domingo números 9 i 
11

1351352008/  /  2008/07/18

2717 Aquest expedient està junt amb l'expedient número 76/2009Expedients de llicències d'obres majors per ampliar el projecte d'edifici 
plurifamiliar, local comercial i aparcament i també voldria modificar el projecte 
inicial en la seva part de local comercial. Carrer Sant Saturi núm. 7 i carrer 
Anselm Clavé s/núm.

1361362008/  /  2008/07/24

2660 Aquest expedient va restar suspès fins a la presentació de 
documentació requerida

Expedients de llicències d'obres majors per tramitar l'expediente de modificació 
del projecte de llicència 156/2006. Agustí Santacruz núm. 62

1411412008/  /  2008/07/29

2713 Proposta d'acceptació desistiment de la llicència d'obres núm. Expt. 
153/2008 per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.

Expedients de llicències d'obres majors per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Ronda dels Esports número 11

1531532008/08/11 2008/11/11

2719 Sol. certificat urbanístic. Sol. Assignació número de policia. Hi ha 
dues sol·licituds de llicència de primera ocupació un a nom de 
Mesamunes, S.L. i el altre a nom Arrahona Immo , S.L.

Expedients de llicències d'obres majors per efectuar la modificació del projecte 
bàsic expedient 137/2006, de construcció d'un edifici d'habitatge plurifamiliar i 
aparcaments al carrer Consell de Cent número 25

1751752008/  /  2008/10/14

2720 Sol. certificat urbanístic. Sol. Assignació número de policia. Hi ha 
dues sol·licituds de llicència de primera ocupació un a nom de 
Mesamunes, S.L. i el altre a nom Arrahona Immo , S.L.

Expedients de llicències d'obres majors per efectuar la modificació del projecte 
bàsic expedient 137/2006, de construcció d'un edifici d'habitatge plurifamiliar i 
aparcaments al carrer Consell de Cent número 25

1751752008/  /  2008/10/14

2656 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 
2005/1330 i està  dins aquest expedient

Expedients de llicències d'obres majors per a la legalització de la modificació i 
estat definitiu de l'escala A i B i plantes d'aparcament de l'edifici plurifamiliar 
situat a l'Av. Escoles núm. 18-20 i Carrer Osona núm. 3-5

1771772008/07/01 2008/10/28

2388 Aquest expedient està relacionat i està dins l'expedient 1330/2005Legalització de les modificacions i estat definitiu de les escales C i D (24 
habitatges) i aparcament de l'edifici plurifamiliar. Avinguda Escoles núm. 18-20 i 
carrer Osona núm. 3-5

1991992008/11/03 2008/11/11

2716Expedients de llicències d'obres majors per ampliació de la planta baixa a la 
finca situada al carrer Àngel Guimerà núm. 8

2002002008/11/07 2008/11/11

2656 Aquest expedient esta relacionat i està dins l'expedient 2005/1330Llicència de legalització de canvi d'ús de les finques situades al carrer Osona 
núm. 3-5 i Avinguda Escoles núm. 18-20

2022022008/  /  2008/11/12

2197 Aquest expedient ha estat anulat : substituitExpedients de pròrrogues de llicències d'obres per finalitzar les obres de la 
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 12

2172172008/  /  2008/12/09

2197 Aquest expedient ha estat anulat : substituitExpedients de pròrrogues de llicències d'obres per finalitzar les obres de la 
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 12

2172172008/  /  2008/12/09

2703Expedients de llicències d'obres majors per la construcció  d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí núm. 59, U.A. " Les Escoles 6 " parcel·la 
5

23232008/01/26 2009/06/16

2703Expedients de llicències d'obres majors per la construcció  d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Antoni Gaudí núm. 59, U.A. " Les Escoles 6 " parcel·la 
5

23232008/01/26 2009/06/16

2699 Sol·licitud informe tècnic sobre una proposta edificatoria.Expedients de llicències d'obres majors per la construcció de garatge-altell 
soterrat i mur de contenció a la finca situada al carrer Ponent núm. 21

30302008/02/07 2009/11/10

19/12/2016 Pàgina 330 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2714Expedients de llicències d'obres majors per la construcció d'una vivenda 
unifamiliar aïllada.  Carrer Cingles de Bertí núm. 21

1621622008/09/05 2009/01/13

2715 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicències d'obres majors per ampliar i canviar d'ús un local 
existent per la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada. Carrer Llorens 
Artigas núm. 45

1721722008/09/16 2009/01/13

2656 Aquest expedient està relacionat i posat dins l'expedient 1330/2005Canvi d'ús de les finques situades a l'avinguda Escoles 18-20 i  carrer Osona , 
3-5

2132132008/12/10 2009/03/10

2717Canvi d'ús de l'espai de la planta baixa per la construcció d'un aparcament en 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Amargura núm. 9

2212212008/12/29 2009/03/10

2669 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
217/2006 i 272 /2006

Expedients de llicències d'obres majors per la modificació del projecte d'un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres per a la construcció d'un ascensor i 
redistribució de vivendes a l'escala del carrer Barcelona núm. 9 i la redistribució 
de trasters i aparcament a la planta soterrani a la finca de referencia

2102102008/12/01 2010/10/19

2718 Sol.  canvi titularitat de la llicència de primera ocupació. Sol. Canvi 
titularitat de la llicència d'obres expedient 212 / 2008. Sol. llicència 
de primera ocupació. Hi ha l'estudi de detall

Expedients de llicències d'obres majors per ampliar i reformar l'edifici 
plurifamiliar. Carrer Esquirol núm. 1

2122122008/12/03 2010/01/12

2425 Hi ha el dictamen de bonificació d'una liquidació de l'ICIO de 
l'Escola Immaculat Cor de Maria

Expedient de llicència d'obres majors per reforma i ampliació del Col·legi 
Immaculat Cor de Maria situat al carrer Anselm Clavé número 17

992009/01/26 2009/04/14

2428 Hi ha un avantprojecteExpedient de llicència d'obres majors per la reforma d'un habitatge unifamiliar 
amb afectació estructural i ampliació de volum en el carrer Sagrera número 1

23232009/03/05 2009/03/31

2427 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 1533/2005Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació i canvi d'ús d'un local en el 
carrer Ildefons Cerdà números 2-4

43432009/03/30 2009/07/28

2430Expedient de llicència d'obres majors per l'ampliació d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres en el carrer Agustí Santacruz número 72

85852009/06/15 2009/07/14

2431 Hi ha una sol·licitud de devolució de l'impost de construccions 
aplicat a l'expedient 2009/101 i 2009/170

Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres i un edifici sense us específic en el carrer Joncar 
números 24 A i 24 B.

1011012009/07/17 2009/11/24

2432Expedient de llicència d'obres majors per la construcció d'un cobert de 21'20 
m2  a una terrassa en el carrer Joan Miró número 12

1201202009/09/14 2009/10/13

2433Expedient de llicència d'obres menors per una pròrroga de la llicencia d'obres 
expt num. 58-2006 en el carrer Mossèn Baldelló número 10

1351352009/10/15 2009/10/11

2430 Aquest expedient està junt i barrejat amb l'expedient número 
136/2008

Expedients de llicències d'obres majors per a l'ampliació edifici plurifamiliar, 
local comercial i aparcament. Carrer Sant Saturi número 7 i Anselm Clavé s/n

76762009/  /  2012/04/25
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Codi 101.06.07.01.02

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 menors

439 Hi ha una queixa a unes obres realitzades per un veíExpedient de llicència d'obres menors per aixecar l'alçada d'un pis, sol·licita 
coneixa les lineas i rasants de la Ctra. Real per avançar la façana de la casa 
número 32 d'acord amb l'Ajuntament

111881/  /  1881/  /  

439Planell de la façana de la casa número 10 del carrer Real 221881/  /  1881/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construcció de voreres i clavegueram 
en el carrer Roure Gros

331881/  /  1881/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors demana informació sobre l'alineació del 
carrer per fer un projecte per enderrocar la façana i fer-la de nou de la casa de 
la plaça San Francisco de Asís número 10

111888/  /  1888/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors  per reformar unes finestres de la façana 
de la casa i fer-les balcons i reduir i arebossar la façana del carrer Vic

221900/  /  1900/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un portal i una escala fins el 
primer pis per la part del darrera de la seva casa del carrer Nueva Alta

111903/  /  1903/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per conectar la sortida d'aigües brutes i 
de la pluja de la seva casa en el carrer Sant Joan abans Barcelona a la 
claveguera general

111904/  /  1904/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de clavegueram que 
travessi el camí San Miguel del Fay desde casa seva per tirar les aigües de 
casa seva i dels terrenys veïns i ser dirigides  per el Alto Juncar a la Costa de 
Lloveras

331904/  /  1904/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un terrat a la casa 
del carrer Sant Joan número 11

111906/  /  1906/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per reforma i ornamentació de la façana 
de la casa del carrer Cruces número 17

221906/  /  1906/  /  

439 Demana que la sol·licitud també sigui enviada a la Diputació per 
tenir també el seu permís

Expedient de llicència d'obres menors per obrir un petit portal existent que està 
tapiat en el carrer Pi i Margall número 5

331906/  /  1906/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de clavegueram per 
conduir les aigües brutes d'unes cases de la seva propietat en el carrer Nueva 
Alta i de la casa coneguda per "casa Mut" i portar-les a un hort de la seva 
propietat

111907/  /  1907/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per tancar uns terrenys que donen a la 
Ctra. de Mollet a Moià p.k.20 i que tocan al carrer Sant Joan i per aixó també 
necesssita conèixer por on pot tancar

221907/  /  1907/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana i reparar 
la canal de les aigües pluvials en el carrer Rector Tomàs Vila número 23 ( Ctra. 
Sant Llorenç Savall p.k. 16)

111909/  /  1909/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per fer una claveguera a casa seva 
carrer Vic número 38  i conectar-la al clavegueram que pasa pel carrer Vic per 
recollir les aigües brutes de la casa

331909/  /  1909/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per practicar una obertura en el carrer Pi 
i Margall número 16

551909/  /  1909/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per canviar una teulada per un terrat per 
estar en mal estat en el carrer Pi i Margall número 3

661909/  /  1909/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueram que vaigi 
de casa seva en el carrer Sant Joan fins el clavegueram que té l'Ajuntament a 
la font anomenada " de Cal Galés "

881909/  /  1909/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un metre el portal que té 
en el vallat de casa seva en la línea de la Ctra. de Mollet a Moià, aquest portal 
està situat davant de l'edifici de la propietat dels srs. Puigdomenech rotulat " 
Cochera Garage de la Posada Roget "

111910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per modificar la paret de la seva casa 
situada en el carrer Junca baix per rebaixar-la  i posar hi un reixat de ferro i 
obrir un portal a la façana de darrera en el carrer Junca alt, el portal seria de 
dos metres d'alçada per 0'60 metre d'ample

221910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar  i posar els corresponents 
canal a la façana de la casa del carrer San Juan número 14

331910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de vuitanta cm. 
D'ample per un 1'30 metres d'alçada a la casa del carrer San Antonio número 4

441910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per modificar una finestra a la casa del 
carrer Baja Padró número 4

551910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors  per construir una paret per contenció de 
terres, obrir un portal de 2'30 m. d'ampla i construir una altra paret de 3 m. de 
llarg per 2 m. d'alçada en el carrer San Quirico número 11

661910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per que li sigui senyalat la línea en el seu 
terreny al costat de la Ctra. de Sant Miguel del Fay per poder fer una tanca per 
contenció de terres

771910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en el carreró de San 
Antonio en el extremo de la muralla del seu hort i construir una cloaca en 
aquest carreró per conduir les aigües del seu hort fins a la cloaca de davant la 
casa anomanada " Jaumet ", també demana fer la vorera de davant al carrer 
Vic número 11 fins a casa seva

881910/  /  1910/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finesta  de 55 cm. d'ample 
per 75 cm. d'alçada i reformar una finestra existent per deixar-la a la mateixa 
mida de la finestra nova en el carrer San Pablo número 24

991910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal i finestra  i obrir 
una altra finestra i arrebossar la façana de la casa del carrer Baja de San Pedro 
número 6

10101910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la casa del carrer 
Baja de Gallifa número 5

11111910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 56 cm2 i una 
paret de 9'18 m2 que té que servir com a terrat situat en el camí que porta a la 
Fonteta i l' esglèsia.

12121910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra a la casa del 
carrer Alta del Juncar número 15

13131910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal un metre sis 
centímetres a la casa del carrer Baja del Padró número 10

14141910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la casa del carreró 
de la Sagrera número 3

15151910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de 13'95 metres 
de longitud i d'alçada 3'60 metros en el carrer Bassella número 7

16161910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de contenció de 
terres a l'entrada del seu hort situat davant la casa del carrer Alta del Hospital 
número 3

17171910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra 14 cm. en el 
carrer Esquirol número 3

18181910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per pujar una paret de façana fins 
l'alçada del primer pis deixant a la planta baixa dues obertures o portals grans 
en el carrer sense nom on té la seva propietat

19191910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal d'entrada a la 
casa del carrer Cruces número 6

20201910/  /  1910/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per cobrir una petita parcel·la de terreny 
davant casa seva tocan a la carretera o carrer Agustín Santacruz i si es 
necessari per una millor obra aixecar la paret de trenta a quaranta cm. I obrir un 
portal ja existen a la façana però tapiat

111911/  /  1911/  /  

439Expedient de llic'ència d'obres menors per construir una cloaca segons orde de 
l'Ajuntament i demana conèixer la seva ubicació per poder fer-la

221911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un finestra a la casa del 
carrer Cruces número 63

331911/  /  1911/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors per construir una finestra a la casa del 
carrer Industria número 1, les seves dimensions seràn 1'20 m d'alçada i 0'80 
metres d'amplada

441911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir una vorera davant casa 
seva, obrir una finestra i fer més gran una ja existent a la façana de la casa i 
conduir les aigües pluvials per una canonada per la paret de la casa del carrer 
Barcelona número 3

551911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera d'uns cinc 
metres que atravesan el carrer Vic entre els números 26 i 27 portin les aigües 
brutes de la seva casa fins a un hort de la seva propietat

661911/  /  1911/  /  

439 té permís de la Diputació per fer aquestes obresExpedient de llicència d'obres menors per eixamplar dos metres el pas a nivell 
situat en el kilometre número 15 de la Ctra de San Lorenzo Savall a Llinas

771911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir un desguàs a la casa del carrer 
Sagrera Alta número 3

881911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per reparar els desperfectes ocasionats 
tan a la façana com a la casa per un incedi fortuit que va tindrà lloc a la casa de 
la Plaza San Antonio número 7

10101911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per fer les obres  necessàries i tenir 
permís per fer arriba les aigües de casa seva a un reguerot públic existent en el 
carrer Estricadors

11111911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors  per obrir un portal i repasar i blanquejar 
el arrebossat de la façana de la casa del carrer Vic número 26

12121911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueram de 20 
metres per portar les aigües de casa seva en el carrer Estricadors  fins la 
cloaca general que hi ha en el carrer Creus

13131911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per pujar una paret de dos metres 
d'alçada per 11 metres de llarg, deixant tres finestres a la paret del hort situat al 
carrer Baja de la Sagrera sense número davant la casa número 6 de dit carrer

14141911/  /  1911/  /  

439 Hi ha el corresponent permís d'obres públiques perque la cloaca 
està a la carretera de San Lorenzo Savall a Llinas

Expedient de llicència d'obres menors  per construir un clavegueram d'uns 40 
metres d'extensió per recollir les aigües brutes i pluvials de la seva casa i d'uns 
veïns del carrer Baja de San Pedro números 6 i 8 per desembocar a la cloaca 
del carrer Rector Tomàs Vila per el que ja tenen el corresponent permís de la 
Jefatura de Obras Públicas

15151911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert per guardar els 
carros i a sobra un terrat per guardar llenya en el carrer Bassella número 7, les 
seves dimensions serian de 22 palmos o 4'5 metres d'ampla i d'uns 7 metres 
d'alçada cobert de teules

16161911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i obrir una 
obertura de 2'20 metres d'alt per un 1'60 d'ampla i una finestra de 1'20 metres 
d'alt per 0'80 metres d'ampla en el carrer Bassella número 27

17171911/  /  1911/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal 1'87 m2. a la 
casa del carrer Cruces número 6 bis

18181911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'2 metres 
d'alçada per 0'60 metres d'ample a la casa del carrer Cruces número 41

19191911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa i construir un envà 
adosat a la paret de la casa del Carrer Baja Sagrera s/n davant el número 6 per 
evitar l'entrada d'aigües

20201911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra petita en la 
façana lateral de la planta baixa en portal a la plaça Doctor Robert número 14

21211911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra que quedaria 
com a balcó amb la seva corresponent barana i obrir una nova finestra a la 
casa del carrer Roure Gros número 11

22221911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per fer obres de reforma en el ràfec 
voladís de la teulada en el carrer Alta de San Pedro número 15

23231911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la façana de la casa 
del carrer San Juan número 37

24241911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de quatre pams a 
once pams en una tanca de la seva propietat que està en el carrer Indústria

25251911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per canalitzar uns vuit metres unes 
aigües brutes de la seva casa del carrer Cruces número 41

26261911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 2'75 m2, i dos 
balcons un de 1'70 m2 i 1'60 m2 el altre així com la construcció d'un balcó sortit 
de 1 m2. a la casa del carrer Baja de San Pedro número 6

28281911/  /  1911/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar en finestra un portal 
existen i arrebossar i posar calç a la façana de l'habitatge del carrer Roure Gros

111912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal i una finestra a la casa 
de la plaça de Sant Francisco número 2

331912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors  per obrir una finestra a la façana i tornar 
amb balcó una finestra existent en el carrer San Miguel del Fay ( Ctra. de Mollet 
a Moià )

551912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueram d'uns 40 
metres en el carrero San Antonio i carrer Vic per canalitzar les aigües de la 
seva casa  fins a la cloaca que hi ha davant  la casa de la Vila

771912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors  per tapar una finestra i eixamplar un 
portal i una finestra existents a la planta baixa i en el primer pis tapar una 
finestra i convertir una altra finestra  en balcó en el carrer Vic número 1

881912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra existent a la 
façana de la casa en balcó en el carrer San Pablo

991912/  /  1912/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors demanen la millora del clavegueram que 
recull les aigües pluvials de la carretera de Mollet a Moià i les porta per el carrer 
Alta del Juncar i espatllen el carrer i també demanen la reparació del carrer 
Juncar

10101912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per poder blanquejar la façana de la 
casa del carrer Vic número 3

11111912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors presentan una queixa d'un veí del mateix 
carrer Creus que viu al número 17 acostat de la seva casa número 15 del 
carrer Creus i que tira les aigües brutes al carrer i per això demana que faigi 
obres de clavegueram o que l'Ajuntament l'obligui a fer-les i que no deixí que tiri 
les aigües brutes al carrer per evitar olors i per sanitat

12121912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per tancar un portal i obrirne un altre, i 
també obrir una finestra a la planta baixa i transformar en balcó una finestra del 
pis  i arrebossar la façana del carrer Vic número 4

13131912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 12 metres de 
llarg per 2'30 metres d'alçada i deixant un portal en carrer Baja Padró númro 4

14141912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per demanar l'obertura d'un pou que va 
ser tancat per motius de salubritat

15151912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret d'uns 60 cm. 
d'alçada i d'una extensió de 27 metres amb la seva corresponent reixat i pilars 
en la casa del carrer Carretera de San Miguel del Fay anomenada " Picorelle "

16161912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar unes finestres una amb 
un balcó i l'altra  en portaL a la casa del carrer Baja del Padró número 4

17171912/  /  1912/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per demanar la reparació d'un forat a la 
cloaca de davant la casa del Sr. P.U. en el carrer Vic

18181912/  /  1912/  /  

439 Fa constar que ja té permís de la Diputació Provincial per fer obres 
tocant a la carretera

Expedient de llicència d'obres menors  per reformar la vorera i fer més grans un 
portal i una finestra de la casa del carrer Sagrera número que toca a la Ctra. de 
San Lorenzo Savall a Llinás

111913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per corra un portal d'escala i transformar 
una finestra en portal i reparar alguns desperfectes a la façana del carrer que 
va al Hospital de la casa anomenada "Arbás"

221913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra en balcó i 
obrir un portal a la planta baixa i aixecar una pared d'uns 96'76 metres en el 
carrer Pi i Margall

331913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per convertir en portal una finestra en el 
carrer Estricadors casa coneguda com " Fabrica de Can Roca "

441913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per reparar un "albanal " per desaigüe de 
les aigües brutes que està davant de casa seva en el carrer Vic número 22

551913/  /  1913/  /  
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439Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terra un " albanal " que hi ha a 
la plaza de la Paz número 2 bis i tornar-lo a construir per desaigüa de les 
aigües brutes i unir-les a la cloaca general

661913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar part de la façana 
de la casa situada a la Ctra. de Mollet a Moià, coneguda per torre Panella

771913/  /  1913/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i renovarna una 
altra en el carrer Barcelona número 22

111914/  /  1914/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per rodeixar un terreny de la seva 
propietat amb una paret de dos metres d'alçada tocant a la ctra. de Mollet a 
Moià, i per aixó també demana sigui sol·licitat el corresponent permís al inginier 
de la citada carretera

221914/  /  1914/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per transformar dos portals al davant de 
la casa i l'altra a la part del darrera en finestres amb reixats

111915/  /  1915/  /  

439 Hi ha el permís d'obres públiquesExpedient de llicència d'obres menors per avançar fins la línea general  una 
reixa de ferro existent en la seva propietat de la Carretera de Mollet a Moyá en 
el km. 19

331915/  /  1915/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la part superior 
de la casa del carrer Barcelona número 37

441915/  /  1915/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana del carrer 
Rector Tomàs Vila número 2

221916/  /  1916/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per tapiar un petit portal que hi ha a la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 14 i carrer Nueva

331916/  /  1916/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en el carrer 
Indústria

441916/  /  1916/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en un terreny 
davant casa seva en el carrer Esquirol

551916/  /  1916/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per convertir un portal en una finesta a la 
casa del carrer Baja de la Sagrera número 3 coneguda com " Cal Umbert "

111918/  /  1918/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana del carrer 
Agustín Santacruz número 61

111919/  /  1919/  /  

439Expedient de llicència d'obres menors per aixecar les parets i reposar la teulada 
del cobert que hi ha davant casa seva en el carrer Cruces número 35

221919/  /  1919/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per modificar una porta d'entrada a 
finestre amb una reixa de ferro  a la plaça Josep Umbert i carrer Pi i Margall

221920/05/11 1920/05/12

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una obertura  de pas per carros 
a la ctra. de Sant Miquel del Fai per entrar a un terreny de la seva propietat 
denominat " La Soleia"

331920/11/20 1920/11/22
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440Expedient de llicència d'obres menors per construir un nou  de clavegueró de 
desguàs per desguassar a un altre clavegueró existent en el mateix carrer Alta 
de Gallifa número 3

441920/10/03 1920/10/13

440Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal a la façana de la 
casa i reparar-la i blanquejar-la en el carrer Esquirol

551920/11/22 1920/11/22

440Expedient de llicència d'obres menors per fer un camí en un tros de terreny de 
l'Ajuntament denominat Estricadors que enllaçar els carrers Estricadors i 
Esquirol

661920/11/19 1920/12/04

440 Aquesta llicència havia sigut denegada, al ser tornada a sol·licitar i 
ser els dos afectats per les obres va ser aprovada amb la protesta 
del sr. Pineda

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca a 
continuació de l'existent fins unir-la a la casa del Sr. Robert del carrer Baja 
Joncar número 12 deixant un portal que es tancarà amb una porta

771920/05/04 1920/08/09

440Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret existent i construir 
un cobert en el carrer Creus davant el número 2

881920/04/26 1920/04/27

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra del primer 
pis de la casa del carrer Esquirol número 34

991920/09/04 1920/09/06

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 50 x 75 cm. I 
obrir també un forat per entrar el raim per sota una finestra existent  en un 
carrer en projecte cap a l'església darrera de les cases del carrer Agustí 
Santacruz número 36

10101920/08/30 1920/08/30

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un forat existent a la 
muralla del carrer Sagrera per introduir el carbó a la fabrica de la seva propietat

11111920/05/27 1920/05/31

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Barcelona número 36 anomanada "Sastre Pagés"

12121920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal a la 
casa situada a la plaça José Umbert casa coneguda per el " Casino "

13131920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors  per arrebossar la façana de la casa 
anomanada " Al Fonoll "  situada en el barri de la Sagrera

14141920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per canviar dues finestres existents a la 
façana per balcons que sortin de la façana 0'20 metres i que tindran d'alt 1'80 
metres i d'ampla 1'6 metres, també vol arrebossar la casa  fins a l'alçada del 
pis  en el carrer Alta de San Pedro número 11

15151920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors  per obrir una finestra a la façana de la 
casa del carrer Bassella número 14 i aixecar unes parets  existents davant de 
casa seva per fer un cobert

16161920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en el hort de 
davant de casa seva en el carrer Barcelona número 23

17171920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Bassella número 29

18181920/  /  1920/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la casa del carrer 
Gallifa Alta número 3

19191920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra existent a 
la casa del carrer Cruces número 54

20201920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un pis la façana de la casa 
del carrer Alta de San Pedro

21211920/  /  1920/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terra i tornar a construir un 
"paño" de paret en el carrer Estricadorsi per això necessita que treguin pedres  
del seu terreny que dona al camí que varen fer els veïns del carrer Esquirol fins 
al carrer Estricadors

111921/  /  1921/  /  

440 Sol·licitat permís per realitzar les obres a Obras Públicas per estar 
la casa entre els km. 19 i 20 de la ctra. de Mollet a Moià

Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de la façana en uns 
60 centimetres en el carrer Agustí Santacruz número 11

111921/02/14 1921/06/09

440Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavagueró per desaigüe 
i obrir una rasa per la conducció de les aigües fins a un cobert que hi ha davant 
de la seva casa del carreró de la Sagrera número 2

551921/  /  1921/  /  

440 el permís és de la Mancomunitat de CatalunyaExpedient de llicència d'obres menors es l'autorització d'Obres Públiques per 
que l'ajuntament dongui permís per l'establiment d'un pas per un carruatge a la 
carretera de Sant Llorens Savall a Llinàs km. 13

661921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terrar un cobert i tornar-lo a 
construir i aixecar més els envans de l'excusat i reposar la teulada del mateix 
davant la casa del carrer Baja Sagrera número 3

771921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer reformes en un galliner situat 
davant la casa del carrer Baja Sagrera número 5

881921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra de la casa del 
carrer Agustín Santa Cruz número 30

991921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert i reconstruir un 
mur davant de casa seva en el carrer Gallifa número 6

10101921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
carrer Alta de San Pedro número 3

12121921/  /  1921/  /  

440 Demana permís a l'Ajuntament i a Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per fer una rasa a la Ctra. de Mollet a 
Moyà km. 18 per pasar una tuberia per que pugui arribar l'aigua a casa seva en 
el carrer Barcelona número 56

15151921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en el carrer Nueva 
Alta número 16

17171921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en el carrer Cruces 
número 39

19191921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra de la façana 
en portal en el carrer Baja de Juncar número 5

20201921/  /  1921/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors per fer reformes necessàries a la façana 
de la casa del carrer Baja de la Sagrera número 24

21211921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una portada per facilitar les 
obres que faràn davant la casa del carrer Cruces número 13

22221921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la façana de la 
casa del carrer Alta del Hospital número 2 coneguda com " Botaret "

23231921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la casa del carrer 
San Antonio denominada " Can Pau Pillos "

24241921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per treure el desaigüa per reposar-lo 
amb un ràfec de teules i una canal de zinc i repasar desperfectes de la façana 
de la casa del carrer San Juan coneguda com " Can Pinatons "

25251921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors demanen al Ajuntament que fagi unes 
obres  per reparar i rebaixar el carrer San Antonio i ofereixen la seva ajuda tan 
amb diners com amb jornals

26261921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per demanar al Ajuntament que repari 
una cloaca que pasa pel seu carrer que produeix filtracions a la seva propietat 
del carrer Baja Padró número 9 coneguda per " Can Solé "

27271921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la façana de la 
casa del carrer Alta Juncar coneguda per " Can Magra "

28281921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per reparar la façana i posar una canal a 
la casa del carrer San Juan número 14

29291921/  /  1921/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i embellir la casa del 
carrer Agustín Santa Cruz número 19

221922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura per comunica dues 
cases de la seva propietat una de les quals té la façana al carrer Alta de San 
Pedro

331922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicéncia d'obres menors per obrir una finestra en el carrer 
Esquirol coneguda com " Flasadeta "

441922/  /  1922/  /  

440 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient d'obres menors per fer un pas a la cuneta i obres per fer aplanament 
d'un terreny que toca a les carreteres de San Miguel del Fay i carretera de 
Mollet a Moià km. 20 hm. 10

551922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Cruces número 11 i posar una canal a la teulada per conduir les aigües 
de les pluges a un patí que hi ha davant de la casa i per això ha de col·locar 
una tuberia i obrir una rasa al carrer per fer-la pasar

771922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una obertura interior que 
dona pas a una habitació en el carrer Agustín Santacruz número 8

881922/  /  1922/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terra i reconstruir la teulada i 
repasar la façana i blanquejarla de la casa fábrica coneguda com " Arbós " i 
demana també poder fer una tanca per evitar qualsevol accident en el trànsit 
tan de persones com de vehicles que van al Santo Hospital

991922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura per tenir accés a la 
plata soterrani en el carrer Baja Sagrera

10101922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per enllaçar el clavegueró de casa seva  
del carrer Alta de San de Pedro número 12 a la claveguera general que pasa 
per dit carrer

11111922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra, repasar i 
blanquejar la façana de la casa del carrer Roure Gros número 13 i construir una 
claveguera davant de la seva casa per desguàs a tot el ampla del carrer per 
conduir aigües en un local que ja està construit de planta baixa i pis davant 
casa seva

12121922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana i pintar les 
obertures de la mateixa en el carrer Agustín Santacruz número 2

14141922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per posar una petita tuberia per fer 
arribar aigua potable de la seva casa del carrer Agustí Santacruz número 6 a la 
casa del darrera en el carrer Nueva Alta número 16 obrin una rasa per fer pasa 
la tuberia

15151922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per construir una vorera davant la seva 
casa del carrer Agustín Santa Cruz número 30

16161922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir dos balcons i una finestra a la 
façana de la casa del carrer Agustín  Santa Cruz número 66 i arrebossar i 
blanquejar dita façana

17171922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
casa " Cal Grayola "

18181922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en un terrany tancat 
en el carrer de San Miguel del Fay

19191922/  /  1922/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar dues finestres de la casa 
del carrer Alta del Junca número 30

111923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per modificar i fer més gran el portal de 
la casa del carrer Barcelona número 31

441923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Agustín Santa Cruz número 10

551923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per tapar dues finestres, obrir un portal, 
obrir una finestra i obrir dos balcons carrer " San Clemente "

661923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i posar una 
canal a la casa del carrer San Juan número 28

771923/  /  1923/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors  per enderrocar una paret de l'hort i i 
deixar un portal més o menys gran com el que hi ha en el carrer Alta de San 
Pedro

881923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal i 
posar la finestra en un altra lloc de la façana en el carrer Alta del Junca número 
20

991923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per tancar dues finestres existents i obrir 
una altra finestra a la casa del carrer Baja de la Sagrera número 11

10101923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i fer més grans 
tres finestres de la casa del carrer Hospital

11111923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per cobrir en tota la seva extensió el patí 
o jardí  de la casa  de la plaça San Francisco número 1 en la façana que dona 
al carrer Pi i Margall i deixar sis finestres a dita façana

12121923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Bassella número 47

13131923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la coberta d'una casa i treura 
el ràfec i tornar-lo a construir i repasar la façana i blanquejar-la i fer més gran 
una finestra en el carrer Alta de San Pedro número 3

14141923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en el carrer Baja 
Junca i conduir les aigües sobrants a la cloaca que pasa pel carrer

15151923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la 
fabrica del carrer Rector Tomàs Vila número 27

16161923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i otra que 
està fuera de línea tirar-la i fer-hi un portal a la casa coneguda com " Paujana "

17171923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per modificar un portal i fer la vorera de 
la casa del carrer San Quirico número 9

18181923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir un forat el ampit d'una finestra 
de la fabrica que toca al carrer Rector Tomàs Vila

19191923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per construir una petita bastida per pintar 
la façana de la casa del carrer San Juan número 2

20201923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 9

21211923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per modificar i fer més gran el portal de 
la casa de la plaça de San Francisco número 8

22221923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa per construir una 
claveguera per conduir les aigües a la claveguera general en el carrer Vic 
número 9

24241923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
les aigües fins a la claverguera general en el carrer Agustí Santacruz número 24

25251923/  /  1923/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors per fer la part del clavegueram general 
que li correspon per la façana de la casa del carrer Agustí Santacruz número 68

26261923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la 
façana de la casa del carrer Esquirol número 57 i obrir una claveguera per 
conduir les aigües de la casa al hort de davant de la mateixa

27271923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per reparar la sortida de les aigües de la 
casa Baja San Pedro a la claveguera que pasa pel carrer

28281923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la sortida dels desaigües de 
la cara anomanada " Rodona "2 i conduir-les a la claveguera

29291923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per posar una canal a la casa del carrer 
Alta de San Pedro número 7

30301923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per en el " Café de Baix " obrir una rasa 
al costat de la paret per part del carrer de San Pablo per evitar els perjudicis 
que provoca l'humitat

31311923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer obres de reforma de la façana de 
la casa de la plaça San Francisco número 1

32321923/  /  1923/  /  

440 Hi ha el permís de carreterasExpedient de llicència d'obres menors per fer reformes a la casa del carrer 
Agustí Santacruz número 66 ( Ctra. de Mollet a Moya km. 20 )

33331923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra de la planta 
baixa i en el pis la finestra que hi ha allargada en balcó  i en la façana del 
darrera hi ha una finestra tapiada i vol tornar-la a obrir per l'entrada de la llum 
en el carrer Baja Sagrera casa anomanada " Can Ferminoy "

34341923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per estrenya una obertura existent i 
obrina una d'altra i aixecar un mur de façana per construir un cobert en el 
interior del solar situat a la Ctra. de Mollet a Moyá km. 19

35351923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per aixecar tres pams en una extensió de 
tres metros la paret de tanca de l'hort contigu a la casa del carrer Cruces 
número 2

36361923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una petita finestra de la 
planta baixa de la façana del carrer Alta de San Pedro número 16

37371923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra petita de la 
façana de la casa del carrer Esquirol número 55

38381923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la façana de 
la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 14

39391923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per netejar i reparar la cloaca de la casa 
del carrer Vic número 14 per la part de la façana que dona al carreró de San 
Antonio i extendre dita cloaca uns 12 metres per conduir les aigües i construir 
una petita vorera en la façana que dona al carreró de Sant Antonio

40401923/  /  1923/  /  
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440Expedient de llicència d'obres menors per fer una vorera davant la casa del 
carrer Agustín Santa Cruz número 28

41411923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per poder obrir unes obertures després 
d'haber donat uns terrenys denominats Los Albas gratuïament al Ajuntament

42421923/  /  1923/  /  

440Expedient de llicència d'obres menors per fer més estreta una porta i obrir-ne 
una de nova en una tanca d'un solar situat a la ctra. de Mollet a Moyá km 20 i 
construir un cobert

44441923/  /  1923/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una paret de tanca de 
l'hort que hi ha en el camino que lleva al Manso Lloveras en el lloc conegut com 
hort " Cruells"

111924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de tanca de 1'5m 
per 6 metres de longitud a la façana del solar que dona al carrer San Antonio 
número 4

221924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran el portal de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila

331924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Baja del Hospital número 9

551924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal de l'hort que 
té al carrer Cruces número 63

661924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer una tanca a l'hort en la casa del 
carrer Alta de San Pedro número 3

771924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Baja Juncá número 12

881924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una "lonja" davant o al 
costal del portal de la casa de la plaça San Francisco número 3

991924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència obres menors per reparar la façana de la casa del carrer 
Roura Gros número 5

11111924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una cloaca per desaigüe en el 
hort de davant la casa del carrer Baja Hospital número 4

12121924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal i dues finestres i 
arreglar la façana de la casa del carrer Alta del Padró número 15

13131924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per reduir un portal a la casa de la plaça 
San Francisco número 12

14141924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i corra una mica 
l'obertura que dona accés a la mateixa casa en el carrer Baja Hospital número 
11

15151924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per repasar i blanquejar la façana de la 
casa i la paret del jardí en el carrer Baja San Pedro número 4

16161924/  /  1924/  /  
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441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa a tot l'ample del carrer 
per construir "un caño" per desaigüe de la casa del carrer Baja Hospital número 
15

17171924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una finestra de la 
casa del carrer Baja del Padró número 7

18181924/  /  1924/  /  

441Expedient de lliència d'obres menors per obrir una rasa a la vorera que dona a 
la plaça San Francisco número 7 (plaça Dr. Robert ) per treura humitats de la 
paret i repasar la paret que dona al carrer de Pi Margall

19191924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar les parets de l'hort i posar-hi 
filat espinos en el carrer Cruces número 37

20201924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per tapar una finestra que dona al carrer 
San Juan de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 1

21211924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres  menors per obrir una porta de pas a un lateral 
de la casa del carrer Baja Hospital número 14

22221924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la façana d'un 
cobert del costat de la casa del carrer Alta del Padró número 2

23231924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per arrebosar la façana principal i la 
lateral de la casa del carrer San Clemente número 5

24241924/  /  1924/  /  

441Expedient de lliència d'obres menors per reparar la façana i fer més gran una 
finestra que dona a la part del carrer Amargura a la casa del carrer Vic 
anomanada "Fusté Negra"

25251924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret ja existent fins la 
teulada i obrir en aquesta paret un portal en el carrer San Miguel del Fay

26261924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un porta d'una casa del 
carrer Rector Tomàs Vila

27271924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per edificar un tros de terreny de la part 
alta del carrer San Miguel del Fay davant la casa " Picorelli " i instal·lar aigua 
que l'Ajuntament li va concedir

28281924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret  a la façana de la 
part de darrera que dona al carrer San Miguel del Fay de la casa del carrer Alta 
del Junca número 26

29291924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal, aixecar un 
metro la paret de la part Est de la mateixa i construir un cobert de 20 pams de 
llarg unit a la casa del carrer Bassella número 6

30301924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer Vic número 42

31311924/  /  1924/  /  

19/12/2016 Pàgina 346 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

441Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal, tapar dues 
finestres i obrir un portal i convertir dues finestres en dos portals, així con 
reforma la vorera de davant d'un portal per facilitar l'entrada de carruatges en la 
casa de la plaça José Umbert Ventura número 1

32321924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca d'uns 
5'9 metres de llarg per dos metres d'alçada i deixar un portal a continuació de la 
façana de la casa del carrer Barcelona número 26

33331924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència de'obres menors per eixamplar un metre la porta 
principal i treure ampit d'una finestra per transformar-la en una obertura de pas 
i fer anar una canal de desaigüe a la cloaca general a la casa del carrer Rector 
Tomàs Vila número 14

34341924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa per la construcció 
d'una claveguera per desaigüe de les aigües brutes i conduir-les a un dipòsit 
existent tancat en el patí de la casa del carrer Bassella número 7

35351924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la façana i 
arrebossar-la  i blanquejar-la a la casa del carrer Barcelona número 18

36361924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i construir 
una petita cloaca per conduir les aigües brutes al dipòsit de davant la casa del 
carrer Alta del Junca número 34

37371924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar dos pams la paret de la 
façana del carrer Esquirol número 28

38381924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per repasar i blanquejar la façana de la 
casa del carrer Baja Sagrera número 7

39391924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per reparar i blanquejar la façana en la 
plaça Jose Umbert  número 2 bis

40401924/  /  1924/  /  

441Expedient de  llicència d'obres menors per construir un cobert en el hort de 
davant de la seva casa del carrer Gallifa número 6

41411924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir un prestatge de 6'50 metres 
de llarg per 60 cm. d'ampla, rebaixar els ampits de dues finestres i un balcó, 
obrir una finestra i eixamplar  un portal de la casa del carrer Nueva Alta número 
21

42421924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i obrir una 
altra  finestra a la casa del carrer Baja del Hospital número 23

43431924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal i construir un petit 
terrat a la casa de la plaça del Doctor Robert número 2

44441924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de cinc metres de 
llarg per quatre metres d'alçada en el patí de la casa del carrer Barcelona 
número 22 i que dona al carrer Agustín Santa Cruz / Ctra. de Mollet a Moiá

45451924/  /  1924/  /  
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441Expedient de llicència d'obres menors per ordenar al Sr. J.C. que reparí la 
cloaca de la seva propietat i de la que surten les aigües brutes davant la casa 
del Sr. M.B.V en el carrer Pi i Margall número 1

46461924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de l'hort de la seva 
casa en el carrer Cruces número 23 de cinc metres  per un metre d'alçada i fer 
un cobert en el hort

47471924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, obrir un balcó i 
una finestra en el carrer Baja del Hospital

48481924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i un portal a la 
façana del " Café de Baix " de la plaça José Umbert Ventura

49491924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una petita cloaca per 
conduir les aigües brutes de la casa del carrer San Juan número 25 al 
claveguera general que pasa per aquest carrer

50501924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la paret de la 
casa " Can Pau Jana " en la part que dona a la plaça de San Antonio

51511924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra en la planta 
baixa i canviar una finestra a balcó en el primer pis i al mateix temps arrebossar 
i blanquejar la façana d'una cada del carrer Baja Junca

52521924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de façana tres 
metres per sis metres i 30 centímetres de llarg en el carrer Rector Tomàs Vila 
número 12

53531924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran el portal del cobert del 
carrer Baja de San Pedro i tirar a terra una tanca que hi ha

54541924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana i enderrocar un 
cobert existent en un solar que dona a la façana de la casa del carrer Esquirol 
número 33 i construir un clavegueró de desaigüe

55551924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la façana, 
obrir una finestra a la part posterior, fer dues  obertures per tenir accés al hort 
en el carrer Baja Hospital número 11

62621924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors varis veïns de la plaça San Antonio i 
carrers voltants demanen permís al Ajuntament i ajuda amb l'aportació de 
materials de construcció per reparar el carrero que va de la plaça San Antonio 
a la Ctra. de Mollet a Moyá per la seva perillositat quan plou

64641924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueram per 
conducció de les aigües en el carrero de San Antonio i sol·liciten també una 
subvenció de l'Ajuntament per fer aquestes obres

65651924/  /  1924/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la casa 
anomenada " Can Valls " del carrer San Miguel del Fay

111925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra en balcó en 
el carrer Baja Sagrera número 5

441925/  /  1925/  /  
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441Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar unes línies  elèctriques 
fortes i potents i utilitzant les bases dels pals de llum per instal·lar uns bancs 
circulars en el Parque Usart i en la Plaça del Carmen

551925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la 
façana de la casa del carrer Pervera número 2

661925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per treure i tornar a posar el arrebossat 
de la reixa de la casa que la seva façana dona a la Ctra. De Mollet a Moià

771925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per tancar un terreny amb pals i filferro a 
la plaça de José Umbert Ventura

881925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueró per desguàs 
de aigües brutes que atravesan el carrer vaigin a parar al hort de la mateixa 
casa en un dipòsit tancat en el carrer Cruces número 31

991925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors  per fer més gran un portal a la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 25

10101925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la casa de la plaça 
San Francisco número 6

11111925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i tornar a construir un 
cobert en el carrer Alta del Junca

12121925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de tanca de quatre 
metres en el hort de la casa del carrer San Clemente número 5

13131925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una petita cloaca per la 
conducció de les aigües de la casa del carrer Cruces número 7 a la claveguera 
general que pasa pel carrer Cruces

14141925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més estreta una porta de pas i 
obrir una finestra en la planta baixa i en la planta pis convertir una finestra en 
balcó i construir "una maseta" de rajoles d'un sortin de 50 o 60 cm. A la casa 
del carrer Vic número 25

15151925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la façana en la part  
esquerra i fer més gran una finestra en el carrer Cruces número 30

16161925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
les aigües de la casa de la plaça Doctor Robert números 8 i 9 ique baixen de la 
teulada per una canal fins la claveguera general del carrer San Joan

17171925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la casa del carrer 
Agustín Santa Cruz número 55 pel costat que dona al carrero que va d'aquest 
carrer fins al carrer San Juan

18181925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un porta en la part del darrera 
de la casa del carrer Barcelona número 38 i tancar amb filat una petita parcel·la 
que queda entra la casa i la carretera de Mollet a Moya

19191925/  /  1925/  /  
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441Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una portal a la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 28, i al mateix demana que l'aigua que 
autoritzada per la casa del carrer Cruces número 7 sigui canviada a la casa del 
carrer Agustín Santa Cruz número 12

20201925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la planta 
baixa de la façana de la casa del carrer Esquirol número 1

21211925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per tornar en balcó dues finestres 
existents i fer més gran una altra finestra de les cases de la plaça Doctor 
Robert números 8 i 9

22221925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una obertura que 
hi ha a la casa de la plaça Doctor Robert número 2 i que dita obertura dona al 
carrer Pi i Margall

23231925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un balcó i arrebosar la paret 
lateral de la casa del carrer Alta de Gallifa anomanada " Can Virineu "

24241925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una petita claveguera per 
conduir les aigües brutes de la casa del carrer Cruces número 19 a la 
claveguera general que passa pel carrer

25251925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un porta de pas en la façana de 
3 metres d'ample per 2'5 metres d'alçada i fer una escomesa d'aigua en el 
carrer San Antonio número 5

26261925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per aixecar dos metres una casa, canviar 
dues finestres en balcons, obrir dues finestres més i fer més gran una altra 
finestra existent a la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 72

27271925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
les aigües brutes de la casa del carrer Bassella número 11 a un hort que hi ha 
davant la casa

28281925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir un camí particular per 
carros que vagi de la finca " Can Viaplana " fins el manso "Lloveras"

29291925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per pintar la casa del carrer Agustín 
Santa Cruz número 53 i montar una petita bastida per fer-ho

30301925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca en el 
hort que hi ha davant de la seva casa del carrer Baja del Hospital número 6

31311925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la casa del carrer 
San Quirico número 11

32321925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per pintar un rètol en la façana del cine 
Gloria i posar sobre de la " Palomilla " un altre rètol de caixa lluminós com 
anunci de cine i bar

33331925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
aigua en el carrer San Antonio

34341925/  /  1925/  /  
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441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un petit clavegueram per 
conduir les aigües brutes de la casa del carrer Roure Gros número 15 a la 
claveguera general que pasa per aquest carrer

35351925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per repasar l'arrebossat de les parets de 
les façanes i de la tanca del jardí i reparar una part de la vorera en el carrer 
Agustín Santa Cruz en la casa anomanada " Massana "

36361925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la part de la 
façana de la plaça Doctor Robert i una altra a la façana que dona al carrero de 
Pi i Margall en la casa anomanada " Cuá "

37371925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana, 
blanquejar-la, posar una canal de zinc i aixecar un "paño de pared" a la paret 
de tanca al davant de la casa del carrer Roure Gros número 15

38381925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la casa del carrer 
Vic número 34

39391925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Baja del Hospital número 18

40401925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per tornar una finestra en balcó i 
blanquejar la façana de la casa del carrer Baja del Hospital número 14 i fer més 
gran una finestra de la façana lateral que dona al camí que va a Gallifa

41411925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir la paret de façana a la línea 
del carrer i construir una claveguera per conduir aigües de la casa del carrer 
Baja del Hospital número 12

42421925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per fer dues finestres, arrebossar i 
blanquejar la façana de la casa del carrer Gallifa número 2

43431925/  /  1925/  /  

441Expedient de llicència d'obres menors per construir un mirador de dos metres 
d'alçada per tres metres de llarg i construir un banc en la casa del carrer Baja 
de la Sagrera número 13

44441925/  /  1925/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 1,  convertir en finestra el portal de la 
mateixa, tapar un portal i convertir una finestra en portal en la part que dona a 
la plaça Josep Umbert Ventura

111926/05/06 1926/05/12

442Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret en una longitud de 
sis metres i eixamplar una obertura que hi ha a la paret del jardí per la part que 
dona a la Ctra. de Castelltersol  i Moyá de la casa del carrer Vic número 12

221926/03/16 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en el col·legi de 
nenes i construir una vorera en el carrer Baja de San Pedro

331926/03/18 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana, construir una 
vorera i conduir les aigües de la teulada per mitja d'una canal que ja hi ha al 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 8

441926/02/12 1926/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per cobrir un local, obrin unes obertures i 
arrebossan la façana en el carrer Alta de San Pedro davant el número 4

551926/07/10 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir en portal una finestra de la 
casa que hi ha en el raval del poble i paratge que va del carrer Agustí Santa 
Cruz a la de Barcelona

661926/08/09 1926/  /  

442 Expedient de llicència d'obres menors per fer una vorera de vuit metres de llarg 
i obrir una obertura de 2'60 m d'ample per 1'20 m d'ample que ja està feta pero 
tapada amb un envà a la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 4 per la 
part que dona al carrer San Pablo

771926/06/11 1926/  /  

442 Demana que també es demani permís a la Jefatura d'Obres 
Públiques

Expedient de llicència d'obres menors per construir un pas per anar a uns 
terrenys de la seva propietat que donen a la carretera de Mollet a Moyá i 
construir un cobert

881926/03/06 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per transformar una teulada en terrat a la 
mateixa alçada i blanquejar una part de la façana en el carrer San Juan número 
13

991926/02/24 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
carrer Alta Junca número 8

11111926/11/19 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una obertura de 1'80 m d'alçada 
per 1 m d'ampla en el baixos de la façana del carrer Vic número 14

12121926/12/13 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar la vorera i el bordo de la 
façana de la casa del carrer Roure Gros número 12

13131926/12/13 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per aixecar setanta cm. la teulada que no 
afecta amb res a la façana  de la casa del carrer Roure Gros número 4

14141926/12/13 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana i pintar un rètol 
indicador del " Bar Fonda " que hi ha al carrer Agustín Santa Cruz número 6

15151926/02/20 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per aixecar quatre petites pilastres de 
maó sobre el terrat que té en el cobert de l'hort que hi ha davant la casa del 
carrer Alta de San Pedro número 8 per tancar-lo amb filat i arrebossar una 
petita part de la façana de la casa

16161926/12/20 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir dues finestres a la casa del 
carrer Barcelona número 6

18181926/04/06 1926/04/14

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir o fer més gran una finestra a la 
façana de davant i una altra a la part del darrera del carrer Alta de San Pedro 
número 4

19191926/01/06 1926/02/09

442Expedient de llicència d'obres menors per reforçar la façana i al mateix temps 
blanquejar-la a la casa de la Plaça del Doctor Robert número 14

20201926/01/04 1926/01/05

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de la casa del 
carrer San Miguel del Fay s/n

21211926/05/04 1926/05/12
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442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i convertir una altra 
finestra en balcó en el carrer Amargura número 10

22221926/04/08 1926/04/14

442Expedient de llicència d'obres menors per conduir per mitjà d'un tub les aigües 
del hort de la seva casa en el carrer Barcelona número 22  al hort de sota la 
carretera i també demana permís per fer una rasa en la carretera per aquesta 
conducció

23231926/03/28 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa de la 
plaça Doctor Robert número 11

24241926/03/15 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó i 
blanquejar la casa del carrer Alta del Padró número 3

25251926/02/22 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera de 4 metres 
de longitud per conduir les aigües de l'aigüera de la casa del carrer Hospital 
número fins al hort de davant de la casa

26261926/05/06 1926/05/12

442Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana i posar un rètol 
anuncian els articles que ven en la casa del carrer Pi i Margall número 20

27271926/  /  1926/05/05

442Expedient de llicència d'obres menors per reparar una tuberia que porta l'aigua 
desde l'hort a la casa en el carrer Creus i per obrir una rasa en el carrer

28281926/05/24 1926/05/26

442Expedient de llicència d'obres menors per ver la vorera de davant la façana que 
te uns 5 metres de llarg i arrebossar els baixos de la mateixa en el carrer Roure 
Gros número 14

29291926/05/12 1926/05/26

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
les aigües brutes de la seva casa del carrer Esquirol número 29 fins a un hort 
que hi ha davant de la mateixa i fer més gran una finestra

30301926/04/03 1926/05/05

442Expedient de llicència d'obres menors per col·locar unes portes grans de fusta i 
que s'obren i es poden plegar per fora en la plaça  San Francisco número 14

31311926/01/11 1926/01/12

442Expedient de llicència menors per obrir una finestra en la façana de 1'20 m de 
llarg per per 0'80 m d'ample en el carrer Alta del Junca número 9

32321926/05/12 1926/05/16

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal i una finestra en la 
plaça de la Sagrera número 12

33331926/06/07 1926/06/09

442Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una vorera i una 
claveguera d'uns 19 m. de longitud en la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell i 
en la part que toca a la carretera de Mollet a Moyá

34341926/06/07 1926/06/16

442Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de clavegueram per 
conduir les aigües brutes de la seva casa de la plaça del Rellotge fins a la 
claveguera general que pasa per davant de la mateixa

35351926/06/04 1926/06/16

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar varis desperfectes de la 
façana i pintar-la a la cal, a la casa del carrer Barcelona de la seva propietat

36361926/07/16 1926/07/21

442Expedient de llicència d'obres menors per tapar tres finestres existents i obrir 
un portal a la casa del carrer Esquirol número 12

37371926/02/20 1926/03/30
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442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Barcelona coneguda com " Can Icha "

38381926/03/09 1926/03/30

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'5 m d'alçada 
per 0'80 m d'amplada en la façana de la casa del carrer Baja del Padró número 
2

40401926/10/22 1926/10/27

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra nova i convertir una 
finestra ja existent en portal, aixecar la paret de la mateixa façana sobre un 
metre i fer la vorera desde la mitad de la façana cap a les cases del Sr. P. F. En 
el carrer Alta de San Pedro número 2

41411926/10/26 1926/10/27

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una porta i obrir-ne dues 
més i una finestra així com aixecar un metre la façana del local que hi ha en el 
carrer Alta de San Pedro davant el número 4

42421926/07/10 1926/08/04

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i convertir una 
finestra en portal en el carrer Doctor Tomàs Borrell

43431926/06/28 1926/06/30

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'5 m d'alçada 
per 0'80 m d'amplada en els baixos de la façana de la casa del carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 1

44441926/07/02 1926/07/07

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal, construir una 
claveguera i una vorera a la seva casa del carrer Agustín Santa Cruz s/n

45451926/06/28 1926/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer San Juan número 52

46461926/11/03 1926/03/11

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal esquerrar per 
poder entrar més facilment els carruatjes en el carrer Agustín Santa Cruz 
número 10 i blanquejar la façana de la mateixa casa que dona al carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 18

47471926/11/10 1926/11/17

442Expedient de llicència d'obres menors per allargar vuit metres la paret de la 
façana d'una casa en construcció que té en el carrer o ctra. de San Miguel del 
Fay deixant un portal en la mateixa, construcció de vorera en tota la façana i 
construir una claveguera d'ús particular per desaigüe de les aigües brutes i 
pluvials que pasan per sota la vorera i atravesan el carrer vaigin a un dipòsit " 
Mouras " que és construira

111927/01/24 1927/02/02

442Expedient de llicència d'obres menors per canviar un tub que porta aigua del 
seu hort a la casa per un altre de 30 mm., eixamplar una finestra que dona al 
passatge Estricadors i una altra que dona al carrer Cruces convertir-la en 
portal. Carrer Cruces número 11

331927/05/27 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i convertir-
la en balcó d'uns 45 cm. aproximadament de sortida en el carrer Alta de la 
Sagrera número 8

441927/08/14 1927/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per construir un portal d'entrada en la 
façana del jardí del costat de la casa per construir un garatge de 3'5 m d'alçada 
per 2'20 m  d'ample i al costat també un portal d'entrada de 3'30 m d'alçada per 
1'20 m  per construir una escala per pujar al jardí en el carrer Rector Tomàs 
Vila número 28

551927/08/30 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra existen en la 
façana de 1'10 m d'alçada per 0'60 m d'amplada en el carrer San Juan número 
62

661927/08/25 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra a la casa 
del carrer San Juan número 46

771927/09/07 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
casa del carrer Barcelona número 50

881927/09/09 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una finestra de 1'60 m 
d'alcada per 0'90 m d'amplada en la façana de la casa del carrer Barcelona 
númeo 53

991927/09/28 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar el portal d'entrada a les 
escales per pujar al pis en el carrer Agustín Santa Cruz número 7

10101927/10/19 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
primer pis per la part que dona al passatge Pi i Margall de la casa de la Plaça 
Doctor Robert número 2

11111927/11/09 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
plaçeta de San Antonio número 2

12121927/11/11 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra, reparar el 
portal i construir la vorera de la casa del carrer Baja de San Pedro

13131927/12/05 1927/  /  

442 Hi ha un permmís de la Diputación Provincial de BarcelonaExpedient de llicència d'obres menors per canviar una canonada de desaigüe 
de la teulada que pasa pel interior de la paret per una altra que pasan adosada 
a la façana vaigi a parar a la claveguera general en el carrer Rector Tomàs Vila 
número 8

14141927/10/15 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la paret de la façana que 
dona al carrer Barcelona número 15 i arrebossar i blanquejar la paret del jardí 
que dona al carrer Agustín Santacruz

15151927/05/27 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en el carrer Agustín 
Santa Cruz número 10

16161927/03/21 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Baja del Padró número 8

17171927/05/23 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana i canviar el 
passamans del balcó en el carrer San Juan número 22

18181927/07/11 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i tornar a construir una 
paret en el seu hort en el carrer Bassella número 30

19191927/  /  1927/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Cruces número 6

20201927/12/01 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Alta del Padró número 4

21211927/08/12 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura per una balcó de 
2'30 m d'alçada per 0'90 m d'amplada en el carrer Roure Gros número 10

22221927/07/13 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal de la part del 
darrera de la casa del carrer Agustín Santacruz número 36

23231927/07/11 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Baja de la Sagrera número 9

24241927/04/07 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per conduir les aigües brutes i  latrines 
de la casa de la plaça Dr. Robert al clavegueram que pasa per el carreró de Pi 
Margall

25251927/06/07 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Hospital número 4

26261927/07/29 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera en el 
passatge Pi i Margall per conduir les aigües sobrants i altres porqueries a la 
claveguera general

27271927/02/16 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer un mur de tanca per el 
sosteniment de terres que dona al carrer Amargura número 1

28281927/07/27 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reparar una canal o cloaca que 
travessa el carrer Cruces en el número 40 i porta les aigües brutes a un dipòsit 
de l'hort

29291927/01/29 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una canal de desaigüe dels 
terrats de les dues cases del carrer Agustín Santa Cruz números 27 i 29 per la 
part que dona al carrer San Juan números 13 i 15 per anar a trobar la 
claveguera que pasa pel costat de les façanes de les dues cases del carrer 
San Juan

30301927/02/25 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal, un 
portal en finestra i pintar la façana que dona a la plaça Dr. Robert número 7, 
tapar una finestra i convertir una altra finestra en balcó en la part de la façana 
que dona al carrer Pi i Margall

31311927/03/05 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir un portal en finestra, una 
finestra en balcó i obrir una finestra nova en el carrer Alta del Juncar número 8

32321927/03/15 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per repasar els arrebossats, blanquejar 
la façana i col·locar una canal en el carrer Doctor Tomàs Borrell número 18, 
arranjament de vorera, reparar la canal i blanquejar la façana per la part que 
dona al carrer Agustín Santacruz

33331927/01/03 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més grans tres finestres de la 
casa del carrer Esquirol número 49

34341927/02/22 1927/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra en el carrer 
Vic número 6

35351927/03/07 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó sensa 
cap part sortin i posar una barana de ferro en aquest balcó en el carrer Roure 
Gros número 4

36361927/02/07 1927/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i blanquejar 
part de la façana on s'ha reformat la finestra en el carrer Doctor Tomàs Borrell 
número 4

37371927/01/03 1927/01/26

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Bassella número 9

38381927/02/24 1927/02/25

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal del patí que té 
davant la casa del carrer Bassella número 20

39391927/01/11 1927/01/19

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal de la façana 
en el carrer Barcelona número 28

221928/06/04 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un fanal i pintar la façana 
de la casa del carrer Pi i Margall i plaça Jose Umbert

331928/01/23 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per posar una porta a una paret de tanca 
del seu hort que ha fet nova desprès d'haver-hi d'enderrocar la paret existent 
pel seu mal estat en el carrero de San Antonio

771928/04/08 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir un nou portal de tres metres 
d'ample al costat del portal ja existent a la vinya de la seva propietat de la Ctra. 
de San Miguel del Fay

881928/09/20 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer la vorera de davant la casa del 
carrer San Juan número 52

991928/11/28 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una finestra de dos metres 
d'alçada per 1 metre d'ample a la façana de la casa del carrer San Quirico 
número 5

10101928/01/07 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana del 
carrer Alta del Padró número 1

13131928/02/28 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar un portal d'entrada i obrir 
una finestra en la façana de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 8

14141928/01/16 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i arrebossar la 
façana de la casa del carrer Barcelona número 50

15151928/08/08 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de la casa del 
carrer Vic número 26

17171928/03/12 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura a la façana d'un 
metre d'ampla per 2 metres d'alçada i així mateix aixecar uns 40 cm. en tot el 
llarg de la façana el terrat uns 7 metres  en el carrer Bassella número 9

18181928/04/08 1928/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
on viu en el carrer de Pi i Margall

19191928/04/28 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una bastida en el 
passatge del carrer Estricadors al carrer Esquirol

20201928/11/07 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra i repasar el 
arrebossats de la casa del carrer Cruces número 21

21211928/11/02 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana i aixecar-la un 
metre en tot el llarg de la façana que fa 9 metres i reformar dues obertures i 
pintar-la de la casa del carrer /Ctra. de San Miguel número 4

22221928/05/03 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la façana de la 
casa del carrer del Padró número 14

23231928/09/25 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menor per modificar tres obertures de la casa de 
la plaça de San Francisco número 18

24241928/05/16 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Barcelona número 45

25251928/10/08 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per construir un local per quarto 
transformador electric en la fabrica del carrer Gallifa

26261928/11/02 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
carrer Barcelona número 50

27271928/08/06 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal existent, obrir un 
portal i una finestra i tapar un patí existent en el carrer de San Miguel del Fay 
número 4

28281928/04/17 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i tornar-la 
en finestra balconera en el carrer San Juan número 52

29291928/05/01 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer un tancat amb una paret de 
maçoneria en un terreny de la Ctra. de San Miguel del Fay

30301928/01/16 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana  en el carrer San 
Pablo número 4

31311928/04/10 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per canviar la teulada i blanquejar les 
façanes de la casa del carrer Barcelona número 76

32321928/04/17 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 56

33331928/06/11 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per canviar la canal de desguàs de la 
façana de la casa del carrer Roure Gros número 16

34341928/04/18 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert davant la façana de la 
casa del carrer Gallifa número 7

35351928/07/04 1928/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal i un balcó, 
convertir tres finestres en balcó, construir dos repeus amb un sortin de 50 cm., 
repassar arrebossat façana, blanquejar-la i col·locar una canal en la mateixa i 
reparar la vorera de les cases del carrer Baja San Pedro números 7 i 8

36361928/12/07 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reformar una paret per fer el portal 
d'entrada de la casa més ample, sensa afectar la línea de la façana en el carrer 
Juncá número 6

37371928/12/10 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la façana que dona al carrer 
de San Miguel número 3 uns 4 metres i construir dues obertures balcons de 
2'40 m d'alçada  per 1 metre d'ampla cadascun

38381928/04/17 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menorsper eixamplar un portal de la casa del 
carrer Baja de la Sagrera número 7

39391928/07/03 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal d'un cobert 
que hi ha entre els números 2 i 4 del carrer Alta del Junca, el cobert té dos 
portals un al carrer Alta del Junca i l'altre a la plaça Doctor Robert que és el que 
vol fer més gran

40401928/11/24 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura per un balcó de dos 
metres d'alçada per un metre d'amplada en la façana de la casa del carrer 
Roure Gros número 13

41411928/02/03 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura en la façana de 0'70 
m d'ampla i per 1 m. D'alçada en la façana de la casa del carrer Juncá número 
19

42421928/03/13 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura per una finestra de 
1'20  m. d'alçada per 0'80 m d'amplada a la casa del carrer Juncá número 7

43431928/06/30 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 17

44441928/07/24 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i arrebossar la 
façana de la casa del carrer Amargura número 10

45451928/08/06 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una finestra i 
blanquejar la façana de la casa del carrer Cruces número 39

46461928/11/19 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la teulada i aixacar-la un 
metre d'alçada en la façana que dona al carrer San Pablo número 22

47471928/02/18 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per fer la vorera i arrebossar la façana de 
la part del darrera de la casa del carrer San Juan número 29 que dona al carrer 
Agustin Santa Cruz o Ctra. de Mollet a Moya

48481928/04/12 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per repassar la façana i pintar-la en el 
carrer Agustín Santa Cruz número 72

49491928/05/03 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada i reparar la façana 
en el carrer Hospital número 27

50501928/05/23 1928/  /  
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442Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana, posar una 
canal i fer més gran una finestra de la casa del carrer San Juan coneguda com 
" Juan Maoyá "

51511928/06/16 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar un tros de façana i ver la 
vorera a la casa del carrer Baja del Padró número 7

52521928/07/03 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i fer la vorera de 
la casa del carrer Barcelona número 11 per la part que dona al carrer Agustín 
Santacruz

53531928/10/01 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera amb un tub 
de ciment armat d'uns 0'25 m de diametre, desde un local del carrer Esquirol 
fins la claveguera del carrer Estricadors

54541928/11/19 1928/  /  

442Expedient de llicència d'obres menors per reparal la canal, repasar el 
arrebossat i blanquejar la façana de la casa del carrer Agustín  Santacruz 
número 30

55551928/11/27 1928/  /  

442 aquest expedient consisteix en una autorització de la Diputació 
Provincial de Barcelona. Dirección de Obras Públicas Provinciales

Expedient de llicència d'obres menors per reformar una obertura en la façana 
de la casa de la Ctra. De San Lorenzo Savall a Llinas pk. 17'700

56561928/09/18 1928/10/06

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la façana les mides de la 
qual son 11 metres de llarg per 4 metres d'alçada i fer dues finestres de 1'80 m 
per 1,20 m cadascuna en el carrer Agustín Santa Cruz número 60

111929/10/03 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un corral per bestiar 
porcí i un dipòsit per la latrina d'aquest corral davant de la casa del carrer Alta 
del Padró número 4

221929/10/25 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir un tros de paret de 14'45 
metres de llarg per 0'30 metres d'alçada per tancar l'era que té en el carrer 
Barcelona

331929/08/30 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un tros de paret de 3 x 3 
metres i repasar els arrebossats de la casa del carrer Rector Tomàs Vila 
número 1

441929/06/27 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer reparacions i blanquejar la façana 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 69

551929/11/26 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar les parets per la part del 
darrera de la casa que dona al carrer Alta de San Pedro

661929/05/24 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar i blanquejar la façana  de 
11 metres d'alçada per 4 metres d'ampla de la casa del carrer Ctra. de San 
Miguel del Fay número 10

771929/08/21 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa d'uns 11 
metres d'alçada per 4 metres d'amplada en la Ctra. de Mollet a Moyá pk. 20'650

881929/08/20 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana de 
la casa del carrer Sagrera número 22

991929/07/15 1929/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1 m2 en la 
façana de la casa del carrer Alta del Juncar número 8

10101929/10/07 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i reformar una 
finestra i construir un balcó de 2'5 metres de llarg per 1 metre d'ampla en la 
casa del carrer Agustín Santa Cruz número 54

11111929/10/21 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la teulada que dona la 
façana al carrer Sagrera Baja número 9  i convertir una finestra en balcó

12121929/10/22 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un balcó i eixamplar una 
finestra de la casa del carrer Estricadors número 7

13131929/07/13 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Esquirol número 1

14141929/08/02 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'60 m. d'alçada 
per 0'80 m. d'amplada a la façana de la casa de la plaça Pervera número 6 i 
construir una paret de tanca de 13 metres de longitud en la façana de davant 
de la casa que dona al hort

15151929/08/05 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó de la 
casa del carrer Baja de San Pedro

16161929/07/29 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer d'una finestra un balcó en el 
carrer Cruces número 21

17171929/07/21 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer dues obertures a la façana una 
per un portal d'entrada de 2'60 m. d'alçada per 1'20 m. d'amplada i l'altra per 
una finestra de 1'60 m. d'alçada per 0'9' m. d'amplada a la casa de la plaça 
Sagrera número 4

18181929/07/23 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar el portal d'entrada en la 
casa del carrer San Pablo número 6

19191929/06/15 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar un balcó i arrebossar part 
de la façana i construir una finestra en la façana de la casa del carrer San Juan 
número 30

20201929/05/25 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per la reforma del portal d'entrada de la 
façana en el carrer Agustín Santa Cruz número 10

21211929/06/03 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la paret de tanca i construir 
un portal d'entrada de 2 metres d'alçada per 1'5 metres d'ampla en el carrer 
Esquirol número 1

22221929/03/22 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana 
per fer-la a un metre del costat on està en el carrer Hospital número 14

23231929/06/10 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per repasar els arrebossats de la façana 
i blanquejar-la en la casa del carrer Barcelona número 56

24241929/08/24 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 12 metres de 
llarg per 5 metres d'alçada de la casa del Callejón San Antonio número 2

25251929/08/  1929/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 0'33 m d'alçada 
per 4'05 metres de llarg en el patí que té davant la casa del carrer Cruces 
número 24

26261929/01/08 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menor per la continuació de les obres de renovar 
i blanquejar la façana de la casa situada en el pk. 20 hm. 2 de la Ctra. de Mollet 
a Moya

27271929/10/07 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per conduir les aigües brutes de la casa 
del carrer Esquirol número 10 a la claveguera general que pasa pel carrer 
Esquirol

28281929/04/23 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana que té una 
mesura de nou metres de llarg per quatre metres d'alçada en el carrer Esquirol 
número 60

29291929/05/25 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir  obertures finestres de 1'80 
mts. d'alçada per 1 metre d'ampla cadascuna en la façana de la casa del carrer 
Afueras número 2

30301929/08/30 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera que vagi 
desde les seves cases en el carrer Roure Gros  fins a una claveguera prop de 
la casa del sr. J.P.

31311929/03/24 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per tirar " barrenos  " en un pou d'aigua 
en el carrer Rector Tomàs Vila número 12

32321929/07/29 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per tapar una finestra, obrir un balcó, 
aixecar una paret façana de 7 metres de llarg per 4 metres d'alçada deixan en 
la mateixa dos balcons en forma de tribuna amb un sortint de 80 cm., en la 
casa de la plaça del Doctor Robert número 7  i en la façana que dona al carrer 
de Pi i Margall

33331929/04/30 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal i dues 
finestres de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número en la façana que 
dona al carrer San Pablo

35351929/04/30 1929/  /  

443 el expedient consisteix en una autorització de la Dirección de Obras 
Públicas Provinciales ja que el carrer Rector Tomàs Vila es la Ctra. 
de San Lorenzo Savall a Llinas i ramal a San Pedro de Vilamajor

Expedient de llicència d'obres menors per l'ampliació d'una obertura en la 
façana de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 11

36361929/06/15 1929/  /  

443 Aquest expedient sembla que sigui el mateix que l'expedient 
36/1929

Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de la fabrica del 
carrer Rector Tomàs Vila número 11

37371929/05/10 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per que l'Ajuntament li digui a quin lloc o 
claveguera ha de enviar les aigües brutes de la seva casa del carrer Agustín 
Santacruz

38381929/02/16 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per portar les aigües brutes de la casa 
del carrer Esquirol número 13 a la claveguera general del mateix carrer

39391929/04/23 1929/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal en la teulada de 
la casa del carrer Alta de San Pedro i conduïr les aigües de les cases dels tres 
veïns a la claveguera general que pasa per davant de les seves casas en el 
carrer Alta San Pedro números 4,6 i 7

40401929/03/21 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arreglar un pas per carro en el carrer 
del Padró número 2

41411929/06/30 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per tancar unes parcel·les dels terrenys 
que varen comprar i que estan afectats per el traçat de la travessia de la 
carretera de San Lorenzo Savall a Llinas

42421929/11/29 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una claveguera per portar les 
aigües de les seves cases del carrer Doctor Tomàs Borrell al hort que té en el 
mateix carrer

43431929/07/10 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per cercar un terreny i cobert  amb una 
tanca mixta de maçoneria i reixa davant del carrer San Juan número 25

44441929/08/23 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la façana de 
la fabrica del carrer Esquirol

45451929/01/16 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per en la casa del carrer Alta del Juncá 
número 12  canviar el terrat amb teules d'un departament que té a una altra 
casa, recollir les aigües, aixecar les parets el que sigui necessari per el pendent 
de la teulada, fer més gran un portal per que pugui entrar un cotxe i obrir dues 
finestres de la part del camí veïnal que porta al carrer Baja del Juncá

46461929/01/02 1929/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
de 12 metres de llarg per 4 metres d'alçada en la Ctra. de San Miguel del Fay

111930/10/28 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la vorera dels garatges que 
té al costat de casa en el carrer Agustín Santa Cruz número 60

441930/07/07 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per conectar les aigües de la seva casa 
de la Ctra. de San Miguel del Fay número 10 a la claveguera que pasa per 
davant de la paret de tanca de la seva casa en el carrer Juncá

551930/02/07 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca en l'hort 
que té davan de la seva casa de la plaça Pervera número 6 les dimensions de 
la paret seran de 9 metres de llarg per 2 metres d'alçada amb un portal 
d'entrada de 2 metres d'ampla per 2'50 metres d'alçada i construir en el centre 
de la paret un cobert de 4 metres de llarg per 2 metres d'alçada amb dues 
finestres en la façana

771930/09/27 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per canviar les abraçadores de la canal i 
al mateix temps arrebossar una part de la façana i pintar-la amb una capa de 
cal en la casa del carrer Cruces número 2

881930/08/29 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar el sòcol de la façana i 
arrebossar-lo amb morter en la casa del carrer Barcelona número 15

991930/09/02 1930/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un tendal sobre el 
portal de la façana de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 17

10101930/09/16 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana del carrer 
Agustín Santa Cruz número 9, de la ctra. de Mollet a Moyá km. 20 hm. 5

11111930/08/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 1'20 metres la paret de 
façana deixant en la mateixa tres finestres en el carrer Agustín Santacruz 
número 6

12121930/08/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra de la façana 
de la casa del carrer Creus número 32

13131930/11/03 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra en la façana de 1 
metre d'alçada per 0'80 metres d'ampla en la casa del carrer San Juan número 
57

14141930/10/06 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un balcó a la façana de la casa 
del carrer Barcelona número 40

15151930/09/29 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana de 
la casa del carrer Alta de la Sagrera número 6

16161930/08/19 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana i 
convertir-la en balcó en la casa del carrer Alta Sagrera número 6

17171930/10/01 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'80 x 1 metre, 
reformar el portal de 2'40 x 1 metres i d'una finestra fer un balcó de 2'30 x 1 
metres a la façana de la casa de la plaça Sagrera número 1

18181930/01/29 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per convertir en portal una finestra de la 
part del darrera de la casa del carrer San Juan número 32

19191930/09/11 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal d'entrada al 
patí i aixecar una mica la paret que dona al carrer Cruces número 2

20201930/09/05 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obre menors per fer una finestra en la façana de 1'40 
metres d'alçada per 0'70 metres d'ampla en la casa del carrer Barcelona 
número 9

21211930/09/10 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra per fer un balcó 
en la façana de la casa de la plaça de la Sagrera número 8

22221930/08/05 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran el portal i aixecar la 
paret de façana del solar que hi ha entre las casas del carrer Barcelona 
números 64 i 66

23231930/09/25 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una obertura balcó de 2 metres 
d'alçada per 0'90 metres d'ampla en la façana de la casa del carrer Barcelona 
número 8

24241930/02/19 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal del cobert que hi 
ha davant la seva casa en el carrer San Antonio número 3

25251930/05/24 1930/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 0'6' metres la paret de la 
façana i fer més gran una finestra de la casa del carrer Baja del Padró número 7

26261930/03/01 1930/03/05

443Expedient de llicència d'obres menors per eixecar dos metres una paret que 
mesura 5'60 metres de llarg deixan en la mateixa un portal i una finestra dita 
paret es continuació de la façana de la casa del carrer de la Bassella número 33

27271930/06/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de la casa del 
carrer San Quirico número 15

28281930/  /  1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir un balcó en lloc d'una 
finestra en el carrer Cruces número 30

29291930/04/02 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'80 metres 
d'alçada per 1 metre d'ample en la façana de la casa del carrer San Pedro 
número 8, acompanyar una tuberia de desaigüe a la claveguera que pasa pel 
carrer i davant de la casa hi ha un hort amb una paret de tanca i aixecar-la 1 
metre i col·locar un ferros de tanca en el hort amb façana al carrer Alta de San 
Pedro

30301930/06/23 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'40 metres 
d'alçada per 1'70 metres d'ample en la façana de la casa del carrer San Pablo 
número 15

31311930/03/31 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un balcó en la casa del carrer 
Alta de San Pedro número 16

32321930/03/27 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra en la façana de 
la casa del carrer Roura Gros número 14

33331930/04/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar dues finestres, convertir en 
portal una finestra, convertir una finestra en portal, repassar el arrebossats i 
blanquejar les façanes de les cases del carrer San Pablo números 9 i 11

34341930/08/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
façana de la casa del carrer Barcelona número 6

35351930/08/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert de 4'80 metres de 
façana per 3 metre d'alçada amb un portal de 1'80 d'alt per 1 metre d'ample en 
el hort que hi ha davant la casa del carrer Gallifa número 6

36361930/05/14 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra a 1'40 metres 
d'alçada i 2'10 metres d'amplada a la casa del Rector Tomàs Vila número 1 en 
la façana que dona a la plaça Josep Umbert

37371930/07/04 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arreglar un cobert de la casa del 
carrer Esquirol número 46 i que té que posar amb línea del carrer i obrir un 
portal en el hort de la mateixa casa en la part que dona al carrer Estricadors

38381930/05/12 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra en la façana de 
la casa del carrer Hospital número 23

39391930/05/14 1930/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per fer d'una finestra un balcó en la 
façana de la casa i aixecar 1 metre la façana en el carrer Baja del Padró 
número 5

40401930/04/15 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal d'un metre d'ample en 
la paret de l'hort que dona davant la casa del carrer Hospital número 20

41411930/04/22 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal, un balcó i dues 
finestres en la casa del carrer Hospital número 20

42421930/02/08 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar una part de la teulada i 
transformar-la en terrat de 2 metres de façana pe 3 metres de fons quedan la 
casa a la mateixa alçada en la plaça  de l'Església número 22

43431930/02/07 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en l'hort tenin que 
aixecar una mica les parets per poder donar  pendent a la teulada en el davant 
del  carrer Cruces número 33

44441930/02/22 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per apedaçar la façana de la casa i obrir 
una finestra en el pis de la façana posterior en el carrer Alta de San Pedro 
número 15

45451930/01/18 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menor per construir una paret de tanca a un 
terreny que toca al carrer San Sebastián  a prop del carrer Barcelona

46461930/10/17 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir tota la façana de la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 8

47471930/09/29 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una part de la façana i 
pintar-la en la casa del carrer Baja del Juncá número 10

49491930/11/20 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana que 
dona al carrer Doctor Tomàs Borrell en la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 12

50501930/11/25 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 6 metres de 
llarg i 2 metres d'alçada en la casa del carrer Alta de Gallifa número 6

51511930/11/03 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret en el terreny de 
davant de la casa del carrer Alta del Juncá

52521930/10/08 1930/10/29

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra i tancar 
l'era que hi ha davant la porta de la casa aixecant les parets fins 2 metres 
d'alçada deixant en la mateixa un portal i una finestra en la casa del carrer 
Barcelona número 24

53531930/12/02 1930/  /  

443 les obres recolzades a la paret son del Sr. Joaquin Paracolls Suñe 
fetes amb permís de l'ajuntament amb la condició d'enderrocar-les 
sempre que ho demani el propietari de la paret

Expedient de llicència d'obres menors per edificar una porta en la paret de la 
seva propietat coneguda per "Hort de la Sra. Dolores" en el lloc que toca amb 
el carre Baja de la Sagrera i per això demana que les obres que va fer el Sr. J. 
P. recolzades a dita paret siguin enderrocades

54541930/08/13 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal en la casa del 
carrer San Pablo número 10

55551930/08/20 1930/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per conduir les aigües brutes de la casa 
del carrer Agustín Santa Cruz número 7 a la claveguera general que passa per 
aquest carrer

56561930/05/24 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir la vorera de la seva casa en 
el carrer Vich número 7

57571930/08/05 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per enllaçar una canonada de deguàs de 
la casa del Carrero de San Antonio número 2 a la claveguera general que pasa 
per dit carrer

58581930/04/07 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana del carrer Pi Margall 
número 12

59591930/03/23 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per enllaçar una canonada de desguàs 
de la casa del carrer Barcelona número 6 a la claveguera genera que pasa per 
aquest carrer

60601930/06/10 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana del carrer 
Esquirol número 25

61611930/06/23 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per repassar el arrebossat de la paret de 
tanca amb la façana a la carretera de Castelltersol

62621930/06/25 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar un pas de davant de la seva 
casa i fer-lo mig metre més ample en el carrer Vich número 8

63631930/06/23 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar els baixos de la casa de 
la Plaça Doctor Robert número 10

65651930/05/19 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol de majòlica 
en la façana de la casa del carrer Roure Gros número 4

66661930/05/21 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per " matar las aristas " del portal de 
l'hort de davant la casa del carrer Cruces número 5

67671930/05/02 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una claveguera i dirigir-
la desde la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 16 a la claveguera 
general que va desde el carrer Agustín Santa Cruz al torrent de la Fonteta

68681930/02/17 1930/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una vorera en la façana de 
la casa del carrer San Pablo número 22

71711930/11/10 1930/  /  

443Exposa que té necessitat  d'aixecar el cobert que té darrera de la casa del 
carrer Esquirol número 1, però que no pot realitzar aquestes obres per el pas 
de la línea elèctrica d'alta tensió de la Compañia Eléctrica Alumbrado de 
Poblaciones i demana al Ajuntament que faigi el posible per que aquesta 
companyia retiri aquestes líneas d'Alta Tensió

111931/11/23 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir un pas per carro en la 
carretera del cementiri a dos metres aproximadament més amunt del que ja 
existeix

221931/01/02 1931/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana de 4'50 metres 
d'alçada per 13'50 metres de llarg, deixant-hi cinc obertures o finestres en la 
casa de les Afores número 2

331931/10/06 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per edificar una paret en la façana del 
solar del carrer Barcelona número 7

441931/04/18 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer un voladís en els dos balcons que 
ja hi ha a la façana i les seves mesures seràn 5 metres de llarg per 0'70 metres 
d'ample en el camí / carretera de San Miguel del Fay número 11

551931/05/27 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de façana deixant en 
ella tres obertures i fer un acabat amb "volustres" en el carrer Baja de San 
Pedro número 18

661931/04/14 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit davant de 
la seva casa del carrer Roura Gros número 23 per treure les aigües brutes de 
la mateixa

881931/05/19 1931/05/20

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 0'65 x 0'80 
metres en la casa del carrer Alta del Juncar número 8

10101931/01/09 1931/01/15

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 40 cm. un portal de la casa 
del carrer Agustín Santacruz número 59

11111931/12/01 1931/12/02

443Expedient de llicència d'obres menors per reparar la claveguera de la seva 
propietat de la casa del carrer Esquirol número 57 que travessa aquest carrer

12121931/11/03 1931/11/04

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar el sòcol de la façana de 
la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 11

13131931/07/28 1931/07/29

443 Aquesta llicència no ha estat aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per col·locar una reixa de ferro al 
desaigüe de la claveguera que passa per davant de la casa del carrer Agustí 
Santacruz número 2

14141931/08/19 1931/08/21

443Expedient de llicència d'obres menors per reparar una claveguera de la casa 
del carrer Sant Joan número 4

15151931/07/22 1931/07/22

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la vorera i alinear-la en el 
carrer Vic

16161931/04/22 1931/04/30

443 llicència desestimadaExpedient de llicència d'obres menors per construir unes clavegueres desde les 
seves cases en el carrer Roure Gros número 23, 25 i 27 que vaigin fins a la 
claveguera que hi ha en el seu carrer

17171931/04/17 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per empalmar un desguàs de la casa del 
carrer Alt del Juncar número 38 a la claveguera que passa per aquest carrer

18181931/09/16 1931/09/18

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera en la casa 
del carrer Estricadors número 3 per enllençar-la amb la claveguera general que 
passa per aquest carrer

19191931/  /  1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera en el carrer 
Esquirol número 41 i fer més gran un dipòsit en el seu hort

20201931/06/21 1931/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per empalmar una canonada d'aigües 
sobrants de la seva casa del carrer Roure Gros número 6 a la claveguera que 
passa per aquest  carrer

21211931/05/20 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera en la casa 
de la plaça José Umbert  número 4 que vaigi a la claveguera general

22221931/03/02 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera en la casa 
del carrer Alta de Juncá número 8 que vaigi a la claveguera general que passa 
per aquest carrer

23231931/02/18 1931/02/18

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la paret de tanca de l'hort 
de 7 metres de llarg per 1'5 metres d'alçada en la casa del carrer Hospital 
número 28

24241931/08/05 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 4 metres de 
llarg per 1 metre d'alçada i reformar una teulada que desaigüa en la façana de 
la casa del carrer Baja de San Pedro número 4

25251931/07/29 1931/07/29

443Expedient de llicència d'obres menors per fer obres en les façanes i interior de 
la casa del carrer Pi i Margall número 11 i per això demana les rasants del 
carrer i que és formalitzi l'escriptura de venda d'un terreny al Ajuntament

26261931/07/20 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer les obres sol·licitades amb data 
21 de juliol de 1931, i saber les rasants dels carrers i es realitzi la compra d'un 
terreny i demana el estudi d'una claveguera per empalmar els desguàs de la 
casa del carrer Pi i Margall número 11 o 12 a un lloc posa un número i ha altres 
un altre número

27271931/08/25 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per alçar una paret de tanca i reformar el 
portal a una alçada de dos metres més del que té en el carrer Barcelona 
número 36

28281931/08/04 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal de 3 metres d'alçada per 
3'30 metres d'amplària en el carrer de Fermín Galan i Garcia Hernández

29291931/10/12 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la façana 3'70 metres, que té 
6'20 metres de llarg i fer dues finestres i un balcó, també a la paret façana 
lateral dreta aixecar 3'70 metres per 6'50 de llarg i fer un balcó en el carrer 
Hospital número 28

30301931/05/19 1931/05/20

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal i construir una 
claveguera de 30 x 30 cm. Que sortin de la part posterior de la casa del carrer 
Doctor Tomàs Borrell vaigi a enllaçar a la claveguera general que passa per la 
baixada de "Cal Mut"

31311931/06/06 1931/06/10

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar dues finestres la primera fer 
un portal d'entrada i la segona fer un balcó en la façana de la casa del carrer 
Barcelona número 34

32321931/01/27 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 80 x 120 cm. en 
la casa del carrer Bassella número 12

33331931/02/03 1931/  /  
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443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'50 m. d'alçada 
per 1 m. d'ampla en la façana  i pintar-la en la casa del carrer San Clemente 
número 15

34341931/03/11 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 19

35351931/03/12 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la façana de la 
casa del carrer Roura Gros número 14

36361931/03/16 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar l'obertura del balcó de la 
casa de la plaça de San Francisco número 6

37371931/03/25 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'10 metres 
d'alçada per 0'80 metres d'ampla en el mateix lloc on hi ha una finestra més 
petita en la casa del carrer Baja de la Sagrera número 1

38381931/03/27 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres  menors per pintar la façana de la casa del carrer 
San Miguel del Fay número 12

39391931/04/08 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar un portal de 3 metres 
d'alçada per 3 metres d'ampla en la façana que dona al carrer Industria número 
18 de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 12

40401931/04/09 1931/04/22

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de la 
casa situada en el carrer Industria números 6,8 i 10, de 19 metres de llarg per 7 
metres d'alçada

41411931/05/27 1931/05/27

443Expedient de llicència d'obres menors per modificar un portal , dos balcons i 
una finestra de la casa del carrer Baja del Padró número 6

42421931/06/01 1931/06/03

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran un portal situat en la 
paret de l'hort de davant la casa del carrer Cruces número 69

43431931/06/08 1931/06/10

443Expedient de llicència d'obres menors per repasar el arrebossat i blanquejar la 
façana de la casa del carrer Cruces número 5

44441931/06/10 1931/06/10

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal de la casa del 
carrer Sant Joan número 4

45451931/08/11 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra  en el carrer 
Barcelona

46461931/08/26 1931/08/26

443Expedient de llicència d'obres menors per pintar part de la façana de la casa 
del carrer San Antonio número 17 i blanquejar la tàpia de l'hort

47471931/08/26 1931/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un  portal de 2'10 metres 
d'alçada per 1 metre d'amplada en la façana de la casa del carrer Sant Pau 
número 30

48481931/09/30 1931/10/02

443Expedient de llicència d'obres menors  per col·locar una canonada i blanquejar 
la façana de la casa del carrer Bassella número 33

49491931/11/02 1931/11/04

443Expedient de llicència d'obres menors per engrandir una finestra en la façana 
de la casa del carrer Creus número 23

50501931/11/04 1931/11/04
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443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una font en un racó 
que forma una curva de l'Avinguda de la República o sigui carretera de San 
Miguel del Fay i col·locar plantes silvestres al llarg del limit de la seva propietat

331932/11/03 1932/12/06

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una barraca per eines i una 
bossa o dipòsit per cal en un dels costats de la Ctra. de San Miguel del Fay 
entre els terrenys del Sr. M.L.G. El proposit d'aquestes construccions es la 
construcció d'una casa de la ja es presentara la sol·licitud de llicència d'obres

441932/01/29 1932/02/05

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal petit en el portal del 
jardí de la seva casa de la plaça José Umbert número 10 que va tancar 
interinament amb motiu de les obres de la construcció de la nova travessia

551932/07/29 1932/07/29

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 1'5 metre 
d'amplada per 2'5 metres d'alçada a la tanca del patí de la casa del passatge Pi 
i Margall número 5 en la part llindant amb la nova Travessia

771932/01/08 1932/05/26

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret d'obra de 2 metres 
de llargada per 2 metres d'alçada sobre la paret de façana de la casa del carrer 
Alta del Juncá número 2

881932/06/01 1932/06/01

443Expedient de llicència d'obres menors per transformar un portal en finestra en 
una casa del carrer San Juan

991932/04/11 1932/04/13

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'40 metres 
d'alçada per 0'80 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 28

10101932/12/05 1932/12/06

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal , un balcó i 2 finestres 
en la casa de la Ctra. de San Miguel número 3, kilometro 20'820 de la Carretera 
de Mollet a Moyà

12121932/11/28 1932/03/19

443Expedient de llicència d'obres menors per repasa la paret de la façana i 
col·locar una canonada en la façana de la casa del carrer Roure Gros número 9

13131932/11/30 1932/12/06

443Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
façana de la casa del carrer Creus número 3

14141932/11/28 1932/12/06

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret i obrir un portal 
en el pati, de la casa del carrer Barcelona número 1, amb façana al carrer 
Agustí Santacruz amb una extensió de 5'50 metres

15151932/10/31 1932/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar parets i fer una modificació 
en les obertures de la casa del carrer Alta de San Pedro número 4 i també 
envoltar un petit hort que hi ha davant la casa

16161932/07/01 1932/07/13

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Esquirol número 61 i reparar una paret de l'hort que està tocant el 
carrer Estricadors

17171932/02/15 1932/02/26

443Expedient de llicència d'obres menors per repasar els arrebossats i canviar la 
canonada de la casa

18181932/12/18 1932/12/18
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443Expedient de llicència d'obres menors per canalitzar les aigües de la casa del 
Carrer Estricadors número 15 a la claveguera general que passa per el carrer 
Estricadors

19191932/12/24 1932/12/25

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret en la façana de la 
casa del carrer Alta del Hospital número 4

20201932/09/06 1932/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 5'40metres 
d'alçada per 4'60 metres d'amplada de la casa del carrer Agustí Santacruz 
número 60

22221932/10/23 1932/10/23

443Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera per conduir 
les aigües de la casa del carrer Sant Pau número 8 a la claveguera general que 
pasa pel carrer

23231932/10/23 1932/10/23

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar uns metres de la façana i 
blanquejar el resta de la casa del carrer Estricadors número 1

24241932/05/21 1932/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un motor marca A.E.G. de 
tres cavalls de potència per fer moura quatre teles en el carrer Barcelona 
número 19

25251932/02/12 1932/  /  

443 Hi ha el permís de la Generalitat de Catalunya (Obres Públiques)Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de tanca 
definitiva en una llargada de 15 metres lineal en el km. 17 hm. 4 de la carretera 
de Sant Llorenç Savall a Llinas i Ramal a Sant Pere de Vilamajor

25251932/05/14 1932/10/31

443Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera que 
vaigi desde el carrer Esquirol número 41 fins a trovar la que passa per davant 
la fabrica del Sr. U.

26261932/01/25 1932/01/27

443Expedient de llicència d'obres menors per reformar la paret de tanca de la seva 
propietat situada a continuació de la casa del carrer Barcelona número 19, la 
reforma consisteix en alçar l'esmentada paret dos metres, en una llargada de 3 
metres i obrir una finestra de 2 metres per un 1'80 metre

27271932/01/08 1932/01/08

443Expedient de llicència d'obres menors per construir la vorera en la seva casa 
del carrer Rector Tomàs Vila, en la part de la façana del passatge Rector 
Tomàs Vila

28281932/02/01 1932/02/12

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 7  metres de 
llargada per 1'50 metres d'alçada en el hort tocan al carrer Hospital

29291932/02/04 1932/04/12

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura balcó de 2'15 
metres per 1 metre i "lluhir" la façana quines  mides son 8 metres d'alçada per 
6'50 d'amplada en la plaça de la Sagrera número 5

30301932/02/10 1932/02/12

443Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de la façana, de la 
casa de la plaça Sagrera número 5, 1 metre i en la llargada 4 metres

31311932/02/04 1932/  /  

443Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra i convertir en 
balcons dues finestres i arrebossar la façana de la casa del carrer Sagrera 
número 15

32321932/04/03 1932/04/13
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443Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canonada, reparar la 
façana i blanquejar-la en la casa del carrer Barcelona número 42

33331932/03/21 1932/03/23

443Expedient de llicència d'obres menors per modificar el portal de la casa del 
carrer Barcelona número 64

34341932/03/03 1932/03/04

443Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran la finestra de la planta 
baixa per convertir-la en vitrina en la casa de la plaça Josep Umbert número 6

35351932/03/31 1932/04/01

443Expedient de llicència d'obres menors per "sospedrá" algunes parets de façana 
de la casa del carrer Gallifa número 16

36361932/05/04 1932/05/06

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les parets de les façanes 
i obrir una finestra en la part de façana que dona al carrer San Clemente 
número 1 (Cal Andal)

37371932/05/13 1932/05/13

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 30 cm. d'amplada 
per 20 cm. d'alçada en la façana de la casa del carrer San Juan número 31

38381932/05/20 1932/05/20

443Expedient de llicència d'obres menors per continuar les obres de la casa del 
carrer Esquirol número 1, amb façana al camí del carrer Hospital, la paret tindrà 
2 metres d'alçada per 6 metres d'amplada

39391932/05/04 1932/06/01

443Expedient de llicència d'obres menors per conduir un desaigüe de la casa  per 
mitja d'una claveguera fins a la claveguera general que pasa per davant de la 
casa en el carrer Alta del Juncá número 11

40401932/05/25 1932/06/01

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la façana, 
col·locar una canonada i obrir una finetra, un portal nou i reformar el que ja hi 
ha en la façana de la casa del carrer Bassella número 4

41411932/06/06 1932/06/08

443Expedient de llicència d'obres menors per fer una petita reforma en una finestra 
de la planta baixa, consistent la reforma en canviar la finestra i posar en la 
mateixa una reixa de ferro en la casa del carrer Estricadors número 7

42421932/06/17 1932/06/17

443Expedient de llicència d'obres menors per repasar els arrebossats i 
enblanquinar la façana de la casa de la plaça San Francisco número 12

43431932/05/13 1932/05/13

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la façana de la 
casa del carrer Barcelona número 54

44441932/07/23 1932/07/29

443Expedient de llicència d'obres menors per fer la vorera davant les cases del 
carrer Sant Pau número 4 i 6

45451932/07/28 1932/08/05

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal i convertir una finestra 
en balcó en la casa de la Plaça San Francisco número 7

46461932/07/28 1932/08/05

443Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó i 
allargar 4 metres la lleixa del balcó existent en la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 18

47471932/08/04 1932/08/05

443Expedient de llicència d'obres menors per canviar l'escala i engrandir el portal 
de " Cal Cua " o sigui el local del cine Gloria

48481932/08/02 1932/08/05
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443Expedient de llicència d'obres menors per reparar el portal d'entrada a la casa, 
modifican les línies curves per una recta, blanquejar tota la façana i col·locar 
una canonada per recollir les aigües pluvials de la casa del carrer Esquirol 
número 37 i conduir-les a la claveguera que passa pel carrer Esquirol

49491932/08/16 1932/08/19

443Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i aixecar 1'30 metres i de 
llarg 14'30 metres la paret del jardí de la casa del carrer Baja de la Sagrera 
número 5 i obrir un portal en el extrem del jardí

50501932/08/22 1932/08/26

443Expedient de llicència d'obres menors per obrir dos portals de 2'60 metres 
d'alçada per 2'20 metres d'amplada en la façana del carrer Industria número 16

51511932/09/08 1932/09/09

443Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal de 3 metres d'amplada 
per 2'50 metres d'alçada en la façana de la casa del carrer Sant Quirze número 
4

11111932/12/29 1933/01/01

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal al final de la paret de 
tanca de la casa d'Avinguda de la República

111933/04/07 1933/04/09

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert de 5 metres de 
llargada per 3 metres d'alçada i obrir un portal de 2 metres d'amplària per 2'40 
d'alçada en la casa del Passatge Pi i Margall número 5 en la part llindant amb 
la nova Travessia

221933/06/03 1933/06/06

444Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un cobert de cinc metres de 
llargada davant la casa del carrer Creus número 1

331933/09/23 1933/09/26

444Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'40 metres 
d'alçada per 1 metre d'amplària en la façana de la casa del carrer Esquirol 
número 55

441933/02/10 1933/02/12

444Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana de 2 metres 
d'alçada per 8'20 metres  d'allargada i deixar-hi dues finestres en la casa del 
carrer Alta de Sant Pere número 2

771933/03/08 1933/03/14

444Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de façana 5'60 
metres d'allargada per 3 metres d'alçada en la casa del carrer Alta del Juncá 
número 2

881933/12/10 1933/12/10

444 Aquesta sol·licitud ha estat desestimadaExpedient de llicència d'obres menors per fer una vorera en la carretera de 
Sant Miquel del Fay

991933/02/26 1933/04/16

444 Aquesta sol·licitud va dirigida al ingenir encarregat de la Carretera 
de Mollet a Moyá

Expedient de llicència d'obres menors per construir un par per un carro en el 
km. 21 hm. 10 de la carretera de Mollet a Moyá

10101933/03/15 1933/  /  

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar fins a 2'40 metres un portal 
de la casa del carrer Agustí Santacreu número 79, km. 19 hm.1 de la carretera 
de Mollet a Moyá

11111933/06/09 1933/  /  

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de 
l'antiga farmacia Tamarit, en el carrer Agustí Santacreu número 9, km. 20 hm. 5 
de la carretera de Mollet a Moyá

12121933/05/31 1933/  /  
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444Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 59

13131933/04/15 1933/04/25

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Alt del Hospital número 4 de 10 metres d'allargada per 5 metres d'alçada 
i reformar una finestra i balcó i allargar 15 cm. una altra finestra

14141933/04/24 1933/04/25

444Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret en el hort que hi 
ha davant de la seva casa del carrer Alta de l'Hospital número 4

15151933/01/07 1933/01/08

444Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra de la casa 
del carrer Alta del Juncá número 16

16161933/11/11 1933/11/21

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un balcó en la façana de la 
casa del carrer Alta del Juncá número 20

17171933/04/12 1933/04/16

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una balconada a la casa del 
carrer Alta del Juncà número 22

18181933/06/22 1933/06/27

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert d'uns 4'5 metres 
de fondo per 9 metres de llarg davant la casa del carrer Alta de la Sagrera 
número 14

19191933/10/13 1933/10/15

444Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra que hi ha a 
la planta baixa de la casa del carrer Baja de San Pedro número 6 i obrir una 
finestra nova en la façana que dona al carrer Alta de San Pedro

20201933/09/14 1933/09/19

444Expedient de llicència d'obres menors per aixamplar el portal d'entrada  i fer-lo 
nou i canviar l'actual finestra en balconada en la casa del carrer Alt de Sant 
Pere número 8

21211933/03/31 1933/04/02

444Expedient de llicència d'obres menors per aixecar el cobert de davant la casa 
del carrer Alta del Padró número 4 i fer-lo més gran per la part del cami

22221933/09/27 1933/10/03

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 3 m2. de façana i 
emblaquir-la en la casa del carrer Baix del Juncá número 20

23231933/07/22 1933/07/25

444Expedient de llicència d'obres menors per aixemplar un portal de la casa del 
carrer Baix del Padró número 8

24241933/02/21 1933/02/26

444Expedient de llicència d'obres menors per posar una canal i blanquejar la 
façana de la casa del carrer Barcelona número 17

25251933/04/25 1933/05/02

444Expedient de llicència d'obres menors per d'una finestra construir un portal en 
la façana de la casa del carrer Barcelona número 39

26261933/03/20 1933/03/28

444Expedient de llicència d'obres menors per posar una canal i blanquejar la 
façana del carrer Barcelona número 15

27271933/05/30 1933/06/06

444Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terra una paret amb estat 
ruïnós en el hort que hi ha davant de la casa del carrer Bassella número 51  i 
tornar-la a construir en uns 10 metres

28281933/10/07 1933/10/08

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un forat de 35 cm2 en la façana 
de la fabrica del carrer Esquirol número 2

29291933/03/17 1933/03/19
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444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la paret de l'hort i fer-hi 
una finestra davant la casa del carrer Cruces número 25

30301933/11/28 1933/11/28

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un clavegueram que 
creuant el carrer Creus conduexi les aigües brutes fina al Torrent de "La 
Esquetxa)

31311933/04/04 1933/05/02

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra que esta tancada 
amb un envà en la part del Torrent de la casa de la Roca (Fonteta)

32321933/10/08 1933/10/19

444Expedient de llicència d'obres menors per engrandir una finestra de la façana 
de la casa del carrer Creus número 41

33331933/10/11 1933/10/19

444Expedient de llicència d'obres menors per posar un guarda rodes a la paret de 
l'hort de davant de la casa del callejón Sant Antoni número 4

34341933/10/22 1933/11/07

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal del patí de la 
casa del carrero de San Antoni número 2

35351933/01/14 1933/01/15

444Expedient de llicència d'obres menors per reparar els arrebossats de la façana i 
blanquejar-la de la casa del carrer Esquirol número 73

36361933/10/04 1933/11/07

444Expedient de llicència d'obres menors per reformar la paret de l'hort que 
mesura 11'30 metres de llarg, construir una claveguera i posar ciment a 
l'empedrat de davant de la casa en el carrer Esquirol número 5

37371933/01/31 1933/02/12

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, posar una 
canal i eixamplar i aixecar 20 cm el portal d'entrada de la casa del carrer 
Esquirol número 7

38381933/11/13 1933/11/14

444Expedient de llicència d'obres menors per suprimir un portal dels dos que hi ha 
a la casa del carrer Esquirol número 21

39391933/03/31 1933/05/14

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'40 metres de 
llargada per 0'85 metres d'amplada i fer un portal de 2 metres d'amplada per 
2'20 metres d'alçada en la façana de la casa del carrer Gallifa número 16

40401933/12/10 1933/12/10

444Expedient de llicència d'obres menors per cercar un terreny  amb pals i filat tota 
la part del camí obert de nou que dona al patí i terrenys adjunts a la fàbrica de 
teixits  del carrer Indústria

41411933/01/29 1933/01/29

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert de 4 metres de 
llargada per 2'80 metres d'alçada en un solar del carrer Indústria al costat d'un 
lloc anomanat " la carbonera "

42421933/04/30 1933/05/14

444Expedient de llicència d'obres menors per col·locar uns aplacats de "URALITA" 
en la façana de la casa de la plaça San Francisco

43431933/07/28 1933/07/30

444Expedient de llicència d'obres menors per modificar i engrandir un balcó de la 
casa de la plaça San Francisco número 8

44441933/12/06 1933/12/10

444Expedient de llicència d'obres menors per tancar el terma de la meva casa  en 
el carrer Barcelona abans número 58 amb obra de pedra

45451933/08/26 1933/09/05
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444Expedient de llicència d'obres menors per construir al hort de davant de la casa 
de la plaça Pervera número 6 un paret de tanca de 4 metres de llarg per 1'4 
metres d'alçada

46461933/01/14 1933/01/22

444Expedient de llicència d'obres menors per reformar finestres de les golfes per 
fer una sola finestra i emblanquir la façana de 9 x 9 metres en la casa del carrer 
Rector Tomàs Vila número 28

47471933/07/26 1933/07/30

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal, una finestra i convertir 
una finestra en balcó en la façana de la casa del carrer Roure Gros número 29

48481933/11/08 1933/11/14

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir en portal una finestra de la 
casa del carrer Rector Tomàs Vila número 24

49491933/12/20 1933/12/26

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una part de la façana de 
6 metres de llargada per 3'5 metres d'alçada i eixamplar un portal en la casa 
del carrer Rector Tomàs Vila número 7

50501933/04/02 1933/04/02

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 9 metres de 
llargada per 6 metres d'alçada de la casa del carrer Roure Gros número 21

51511933/04/21 1933/04/02

444Expedient de llicència d'obres menors per construir una claveguera provisional 
que vaigi fins a les proximes clavegueres en l'Avinguda de la República número 
3

52521933/02/14 1933/02/26

444Expedient de llicencia d'obres menors per urbanitzar un terreny i un cobert 
existents per guardar bestiar que hi ha davant la casa del carrer Sant Joan per 
mitjà d'una tanca mixta de paret i reixat de ferro.

53531933/07/22 1933/09/19

444Expedients de llicència d'obres menors per construir la vorera en la casa de la 
carretera de Sant Miquel número 3

54541933/05/30 1933/06/06

444Expedient de llicència d'obres menors per transformar un portal en finestra i 
arreglar una finestra de la casa del carrer Sant Pau número 18

55551933/07/01 1933/07/04

444Expedient de llicència d'obres menors per repasar el arrebossat i blanquejar la 
façana de la casa del carrer Sant Pau número 2

56561933/06/06 1933/06/06

444Expedient de llicència d'obres menors per fer la vorera de davant la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 6

57571933/01/14 1933/01/15

444Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 6

58581933/03/25 1933/03/28

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal, eixamplar una 
finestra, repasar els arrebossats, blanquejar la façana, posar una canal i bordo 
a la vorera de la casa del carrer Vich número 26

59591933/07/12 1933/  /  

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la façana de la 
casa del carrer Vich número 9

60601933/10/11 1933/10/19

444Expedient de llicència d'obres menors per abaixar 20 cm. una finestra de la 
façana de la casa de la plaça Josep Umbert Ventura número 10

61611933/02/15 1933/02/19
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444Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un cable per la radio que 
aniria desde la casa situada a la plaça Josep Umbert número 9 a la del carrer 
Agustí Santacruz número 2

62621933/06/03 1933/06/06

444Expedient de llicència d'obres menors per posar el bordo de la vorera a 3 
metres en lloc dels indicats 1'95 metres en la plaça Josep Umbert Ventura

63631933/09/06 1933/  /  

444Demana permís per edificar en un terreny en la plaça Josep Umbert Ventura, 
sol·licitud que ja fa temps va ser presentada i no ha tingut cap resposta

64641933/03/05 1933/  /  

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un pas de carro del camí que de 
la bassa del Curema condueix a l'era de can Rectoret i al mateix temps 
demanan la dinamita que necessiten al Ajuntament

221934/06/24 1934/06/26

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el carreró que condueix a 
casa seva davant de la casa veína de Maria Deu i que afecta a terreny de la 
mateixa que està conforme amb aquest eixamplament en el carrer Barcelona 
"casa Pilé"

331934/09/14 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per en la façana de la part posterior i que 
dona a la Ctra. de Mollet a Moyá vol construir la vorera amb els seus 
corresponents claveguerams, arrebossar la paret del jardí construir pilars per la 
col·locació d'una barrana de ferro i repasar els arrebossats de la paret que 
dona al carreró de San Antonio

441934/12/27 1934/12/30

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 60 x 30 cm a la 
torre de l'Avinguda de la República, posar unes tires de fil-ferro a sobre les 
baranes de la façana i col·locar una barrana de tub de ferro a la vorera de la 
mateixa casa retirada 1'50 metres de la línea de la vorera

551934/05/07 1934/05/29

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 2'20 metres 
d'alçada per 1'20 metres d'amplada i una finestra de 1'10 metres d'alçada per 
1'25 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer Esquirol número 55

661934/05/26 1934/05/29

444Expedient de llicència d'obres menors consistents en el carrer Creus número 71 
en obrir quatre portes-balcons i engrandir sis finestres que ja hi ha a la façana i 
a la part que dona al carrer Estricadors obrir dues portes i construir el 
corresponent pas sobre el reguerot així com enlluir les dues façanes

771934/03/22 1934/04/22

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en els sotans de la 
terrassa per construir un garatge en la casa que fa cantonada amb el carrer 
Agustín Santacruz amb el carrer de Sant Juan

10101934/06/16 1934/06/26

444Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en el hort de 
davant de la casa del carrer Esquirol número 9

11111934/10/02 1934/10/28

444 Expedient de llicència d'obres per fer una claveguera que vaigi desde la seva 
casa en el carrer Fermin Galan i Garcia Hernández a la claveguera general que 
passa per aquest carrer

12121934/04/28 1934/05/19
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444Expedient de llicència d'obres menors per reparar la façana i fer una finestra en 
la mateixa de 1'60 metres d'alçada per 0'80 metres d'amplada en la casa del 
carrer Vich número 30

13131934/01/24 1934/01/28

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer Vich número 36

14141934/04/07 1934/04/22

444Expedient de llicència d'obres menors per continuar la paret de tanca ja 
construida aixecant-la a major alçada uns dos metres en el terreny existent 
davant la casa del carrer Agustín Santacruz número 60

15151934/01/12 1934/01/16

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i convertir una altra 
en balcó en la façana de la casa del carrer Agustí Santacruz número 74

16161934/10/25 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra amb obertura al 
carrer i empalmar  la claveguera de la seva casa en el carrer Alt Juncà número 
15 a la claveguera del carrer

17171934/09/03 1934/09/09

444Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la sortida d'aigües 
sobrants de la casa del carrer Juncà Alt número 20 a la claveguera que passa 
pel carrer Juncà Baix

18181934/02/05 1934/02/25

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal de l'hort que hi 
ha davant la casa del carrer Alta de San Pedro número 16 i construir un petit 
cobert

19191934/10/05 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal de la casa del 
carrer Sant Pere Alt número 7 uns 25 cm.

20201934/09/30 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra amb balcó i fer-
hi una " llosana " de 1'50 metres de llarg per 0'35 metres de sortida a la casa 
del carrer Alt de Sant Pere número 14

21211934/08/14 1934/08/28

444Expedient de llicència d'obres menors per reformar dues finestres de la façana 
de la casa del carrer Amargura número 3

22221934/05/24 1934/05/29

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les façanes, reformar el 
portal i portar les aigües brutes de la casa del carrer Hospital número 28 a la 
claveguera que passa per aquest carrer

23231934/08/12 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors fent una proposició a l'Ajuntament 
perque aquest continui les obres de la paret que feia el seu difunt marit a la part 
de la seva propietat del carrer Baix Sagrera número 11 que dona a la carretera 
de Sant Llorenç Savall a Llinás

24241934/06/23 1934/07/22

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal d'entrada a un 
terreny que hi ha davant la casa del carrer Baix de Sant Pere número 20

25251934/03/28 1934/04/22

444Expedient de llicència d'obres menors per passar una claveguera creuant el 
carrer i desembocant en un terreny davant de la mateixa casa del carrer 
Barcelona " Can Itxa "

26261934/08/24 1934/08/28
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444Expedient de llicència d'obres menors per modificar una finestra per convertir-la 
en balcó amb una "llosane" de 25 cm. de sortida, reparació de la canal de 
desguàs de la teulada, reparació dels arrebossats i emblaquinar a la calç la 
façana de la mateixa casa del carrer Barcelona número 4

28281934/04/20 1934/04/22

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer Barcelona " Can Itxa "

29291934/08/08 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una finestra de la 
façana en la casa del carrer Barcelona " Casa Itxa "

30301934/09/26 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per canviar una finestra amb balcó i fer-
hi una "llosana" de 30 cm de sortida per 1'35 metres de llarg i posar una canal 
per recollir les aigües pluvials al llarg de la façana en la casa del carrer de la 
Bassella número 53

31311934/08/02 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar el sòcol de la casa del 
carrer Bassella número 15 en la façana que dona al carreró de la plaça Pervera

32321934/05/09 1934/05/15

444Expedient de llicència d'obres menors per reformar tres obertures de la façana 
de la casa del carrer Basella número 6

33331934/05/24 1934/05/29

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra, obrir un balcó 
i una finestra, repasar els arrebossats de tota la façana, blanquejar-la i col·locar 
una cana en la casa del carrer Cruces número 59

34341934/11/21 1934/11/25

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcons dues finestres 
que hi ha a la façana, refer l'arrebossat de tota la façana i posar una canal en la 
casa del carrer Cruces número 73

35351934/06/08 1934/07/08

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra amb balcó i 
construir-hi una "llosana" amb rajoles de 25 cm de sortida, engrandir una 
finestra i reparació dels arrebossats de la casa del carrer Pi i Margall número 3 
en la façana que dona al carreró del mateix nom

36361934/04/20 1934/05/15

444Expedient de llicència d'obres menors per emblaquinar la façana de la casa de 
la plaça  Doctor Robert número 7 i que fa cantonada amb el carrer Juncá i obrir 
una claveguera que atrevesant el carrer vaigi a la claveguera general que 
passa pel Pont de Can Torra

37371934/02/19 1934/02/25

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la paret de tanca 
del terreny que hi ha en el carrer Rector Tomàs Vila entre la Font del Carme i la 
casa del Sr. I.A. cantonada al carrer Baix del Padró i si l'Ajuntament dona una 
subvenció faria la vorera en tota l'extensió del terreny

38381934/09/08 1934/08/25

444Expedient de llicència d'obres menors per repasar els arrebossats i 
emblaquinar la façana de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 8

39391934/07/27 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 24

40401934/02/19 1934/02/25
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444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'60 metres de 
llargada per 0'80 metres  d'alçada en la façana de la casa del carrer Rector 
Tomàs Vila número 7

41411934/02/18 1934/02/25

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa de 3 metres de llarg 
davant la casa del carrer Sant Joan per conduir el desguàs d'un lavabo a la 
claveguera que passa per aquest carrer

42421934/10/30 1934/11/11

444Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una finestra que hi 
ha a la part del darrera de la casa del carrer San Juna número 43 i construir 
també una tanca pel terreny que envolta la casa

43431934/09/20 1934/09/25

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar el sòcol de la façana de 
la casa del carrer San Juan número 29

44441934/08/23 1934/08/28

444Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer San Juan número 67

45451934/05/12 1934/05/15

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de 
0'60 metres d'alçada per 0'45 metres d'amplada en la casa del carrer Sant Joan 
número 2

46461934/04/28 1934/05/15

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de 
1'40 metres d'alçada per 0'70 metres d'amplada en la casa del carrer Roure 
Gros número 2

47471934/04/27 1934/05/19

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en una paret del patí 
que hi ha davant la casa del carrer San Antonio número 11, les mides del portal 
serian de 140 cm d'alçada per uns 80 cm d'amplada

48481934/10/22 1934/10/28

444Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal de l'hort de davant 
de la casa del carrer Sant Antoni número 17

49491934/07/30 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors per tancar un terreny per mitja d'una 
paret i una reja de ferro confrontant amb la travessia de la Ctra. de Sant Llorenç 
Savall a Llinás  i proxim a la plaça de Josep Umbert

50501934/09/18 1934/09/25

444Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal que comuniqui la sala 
d'espectacles amb la plaça de l'esglèsia i construir en el interior de l'edifici un 
cancell d'entrada amb dues ports la part superior serà destinat a cabina de cine

51511934/12/28 1934/12/30

444Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca de l'hort 
amb façana a la Ctra. de Sant Llorenç Savall a Llinás km. 17 hm. 3 amb una 
llargada de 10 metres per 5 metres d'alçada

52521934/08/06 1934/08/12

444Expedient de llicència d'obres menors per fer una reforma d'ampliació en la 
casa de la plaça Josep Umbert número 12

53531934/05/04 1934/05/29

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar la casa del carrer Creus 
número 27

11111935/05/07 1935/05/15

445 Hi ha l'aprovació d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un tancat amb fil-
ferro en un terreny de la carretera de Mollet a Moyá km. 21 hm. 2

12121935/06/14 1935/06/30
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445Expedient de llicència d'obres menors per edificar un terrat i una petita obertura 
entre el carrer San Juan i Agustín Santacruz

17171935/04/12 1935/04/15

445Expedient de llicència d'obres menors per conectar la claveguera de la seva 
casa a la claveguera general que passa per davant de la casa del carrer 
Estricadors número 1

18181935/06/04 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert de 4 metres de llargada 
per 2'55 metres d'alçada en el hort de davant de la casa del carrer Alta del 
Hospital número 4

19191935/03/13 1935/03/15

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar unes golfes quines mides 
tindràn 12 metres de llargada per 2 metres d'alçada en la casa del carrer Agustí 
Santacreu número 65, carretera de Mollet a Moyá km. 20,250

20201935/03/26 1935/04/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer obres i al mateix temps al fer les 
obres en la façana avançar la mateixa fins alinear-la a la façana dels veïns en 
la casa deñ carrer Alta de San Pedro número 8

21211935/02/08 1935/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per construir la vorera de la part dreta 
entran de la casa de la plaça Doctor Robert número 3 i demana al mateix que 
l'Ajuntament dongui el panot per fer la vorera

23231935/02/01 1935/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra en la casa de la 
Plaça José Umbert

24241935/08/10 1935/08/15

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de la 
casa i al mateix temps feri una bulada per un balcó de 2'10 metres de llargada 
per 0'60 metres d'amplada en el carrer Rector Tomàs Vila número 23

25251935/07/22 1935/07/30

445Expedient de llicència d'obres menors per posar un rètol, repasar arrebossats i 
blanquejar 10 m2, en la façana de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 
2

26261935/04/26 1935/04/30

445Expedient de llicència d'obres menors demana panot a l'Ajuntament per fer la 
vorera de davant la paret que construeix davant la Ctra. De Sant Llorenç Savall

27271935/05/15 1935/05/30

445Expedient de llicència d'obres menors per edificar un garatge en un terreny 
situat entre la plaça Josep Umbert i la Ctra. De Sant Llorenç Savall i la part 
posterior de les cases  del carrer de Pi i Margall i tancar el reste de terreny amb 
paret i reixat de ferro

28281935/10/27 1935/10/29

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la galeria de la 
casa de la plaça de José Umbert Ventura número 10

29291935/07/30 1935/07/30

445Expedient de llicència d'obres menors per fer una vorera de 4 metres de 
llargada per 3 metres d'amplada davant la casa del carrer Roure Gros número 
14

30301935/07/01 1935/  /  

445Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal en la façana per 
recollir les aigües de la teulada i conduir-les a la claveguera general per mitja 
d'una claveguera en la casa del carrer San Juan número 51

31311935/07/29 1935/07/30
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445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar part de la façana 
que dona entrada a la casa del carrer San Antonio número 1

32321935/06/05 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera en la 
casa del carrer Vich número 10

33331935/07/23 1935/07/30

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana treient una reixa 
de ferro deixant una petita barana, aixecar 0'90 metres la paret de la façana i 
arrebossat general de la mateixa en el carrer San Juan número 37

35351935/11/18 1935/11/24

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en el carrer Doctor 
Tomàs Borrell per poder passar desde el garatge que té al que té projectat fer 
en els baixos del col·legi de San José

36361935/06/19 1935/06/30

445Expedient de llicència d'obres menors per canviar el bastiment del portal 
d'entrada i posar una porta de ferró i fer un aparador de ferro en la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 8

37371935/05/05 1935/05/15

445Expedient de llicència d'obres menors per reparar el "marchofren" d'entrada a 
la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 22

38381935/07/17 1935/07/30

445Expedient de llicència d'obres menors per reparar la façana de la botiga del 
carrer Tomàs Borrell número 8

39391935/06/03 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra fins a 1'30 per 
1'50 metres en la casa del carrer Barcelona número 88

40401935/05/06 1935/05/15

445Expedient de llicència d'obres menors per reduir l'amplada de quatre finestres 
fins a 40 x 40 cm.  i obrir una rasa al carrer per conduir les aigües de la casa 
fins a la claveguera més proxima en el carrer Bassella número 14

41411935/06/05 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 1'90 metres 
d'amplada per 2'70 metres d'alçada en la paret de tanca de l'hort que hi ha 
davant la casa del carrer Creus número 75

42421935/03/15 1935/03/15

445Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó i fer 
una finestra nova quines mides tindràn 0'70 metres d'alçada per 0'40 metres 
d'amplada en la façana de la casa del carrer Esquirol número 31 i empalmar les 
aigües de la casa a la claveguera general que passa pel carrer

43431935/03/03 1935/03/15

445Expedient de llicència d'obres menors per transformar dues finestres en 
balcons amb "lozanas" d'uns 50 cm de sortida, obrir una finestra i posar una 
canal en la façana de la casa del carrer Cruces número 17

44441935/02/05 1935/02/28

445Expedient de llicència d'obres menors per cobrir parts del jardí de la casa de la 
plaça de José Umbert número 10, rebaixant la paret, col·locar reixa i obrir un 
portal en la façana de dita plaça, així com apujar 2 metres la paret de carrer 
Indústria deixant en la mateixa un portal i tres finestres

45451935/06/28 1935/06/30

445Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la paret de l'hort de 
davant la casa del carrer Creus  quina paret de façana dona al carrer Roure 
Gros

46461935/07/22 1935/07/30
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445Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana del Ateneu Feliuá 
situat a la plaça Josep Umbert número 9 i el mateix temps intalar-hi un tendal 
quines mides tindràn 15 metres de llarg per 2'15 metres d'amplada

47471935/07/04 1935/07/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un nou portal i convertir la 
finestra actual en balcó i fer més gran una altra finestra en la façana i obrir dues 
finestres a la part posterior de la casa del carrer Cruces número 39

48481935/02/15 1935/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer una claveguera per portar les 
aigües de la casa al hort de davant ja que no passa cap claveguera general 
davant la casa del carrer Creus número 39

49491935/05/28 1935/05/30

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una balcó de 2'20 metres 
d'alçada per 0'90 metres d'amplada a la façana que dona al carrer Creus de la 
casa del carrer Esquirol número 1

50501935/05/20 1935/05/30

445Expedient de llicència d'obres menors per reforma en la façana per convertir 
dues finestres en balcons en la casa del carrer Esquirol número 1

51511935/06/17 1935/06/30

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la paret de la casa del 
carrer Pi i Margall número 15

52521935/07/18 1935/07/30

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i construir un petit 
cobert de 2 metres d'ampla per 4 metres de fondo en la paret posterior de la 
casa del carrer Gallifa número 14

53531935/03/  1935/  /  

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, reformar una 
finestra i obrir un portal quines mides tindràn 2'40 metres d'alçada per 0'90 
metres d'amplada en el carrer Callifa número 14

54541935/08/19 1935/08/30

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, reformar 
finestra i convertir una finestra en balcó en el carrer Sant Pere Baix número 16

55551935/07/01 1935/07/15

445Expedient de llicència d'obres menors per canalitzar les aigües de la casa del 
carrer Baja de la Sagrera número 11 fins a la claveguera general que passa per 
aquest carrer

56561935/05/22 1935/05/30

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 8 metres de 
llargada per 6 metres d'alçada de la casa del carrer Barcelona número 15 ( 
Ctra. de Mollet a Moyá km. 19'840)

57571935/07/01 1935/09/15

445Expedient de llicència d'obres menors per convertir en balcó una finestra de la 
casa del carrer Baix de Sant Pere número 6

58581935/05/17 1935/05/30

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra i un portal a la 
façana del carrer Baix Hospital número 14

59591935/01/04 1935/01/15

445Expedient de llicència d'obres menors per construir la paret de tanca del pati 
que un temporal va tirrar a terra en la casa del carrer Baja del Padró número 10

60601935/04/26 1935/05/15

445Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal de desguàs de la 
teulada i emblanquinar la façana de la casa del carrer Alt de la Sagrera número 
10

61611935/03/15 1935/03/15
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445Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portal 40 cm. en la 
façana de la casa del carrer Alt de la Sagrera número 4

62621935/02/05 1935/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer una brana de 6 metres de llarg i 
una alçada de 0'85 metres al hort de davant la casa del carrer Amargura 
número 3

63631935/08/26 1935/08/30

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra i fer un balcó 
en la casa del carrer Sant Pere Alt número 12

65651935/11/03 1935/11/10

445Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el portal en uns 55 cm. 
Aproximadament en la casa del carrer Alta de San Pedro número 10

66661935/04/25 1935/04/30

445Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de 
contenció de terres i al mateix temps de tanca en un terreny en la carretera de 
Sant Miquel tocan al camí del escorxador i tindra 24 metres de llargada per 4 
metres d'alçada

67671935/09/05 1935/09/15

445Expedient de llicència d'obres menors per canviar la porta del portal d'entrada 
d'un solar del carrer Alta del Juncá

68681935/11/22 1935/11/24

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un balcó i construir un voladís 
de 0'35 metres de sortida  en la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 22

70701935/06/14 1935/06/15

445Expedient de llicència d'obres menors per tancar un terreny situat a l'Avinguda 
de la República i també demana aigua per fer aquestes obres

71711935/07/14 1935/07/15

445Expedient de llicència d'obres menors per tancar un terreny amb 50 cm. de 
paret i amb fil ferró fins uns dos metres el terreny està situat  en el km. 20 hm. 
10 de la carretera de Mollet a Moyá i per el sur amb la carretera de San Miguel 
del Fay

72721935/09/10 1935/09/15

445Expedient de llicència d'obres menors per construir un pou per buscar aigua en 
el hort que hi ha davant la casa del carrer Barcelona número 80

74741935/11/22 1935/11/24

445Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canal en la façana de la 
casa del carrer Alt de la Sagrera número 14

75751935/05/11 1935/05/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer més gran una finestra existent a 
la dreta de la porta de la casa del carrer Alta del Juncá número 27

76761935/04/25 1935/04/30

445Expedient de llicència d'obres menors que per evitar les humitats fer un 
reguerot i omplir-lo de formigó de portland en forma de vorera adosada a la 
casa, també obrir un portal i dues petites finestres i una altra finestra ja existent 
tornar-la en portal en la casa del carrer Alta del Juncá número 8

77771935/02/13 1935/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la casa que dongui 
al mateix carrer Juncá número 13

78781935/04/30 1935/05/15

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les parets a una alçada 
de un metre per tal d'evitar humitats al voltant de la casa del carrer Agustín 
Santa Cruz número 1 i plaça Doctor Robert

79791935/03/09 1935/04/15
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445Expedient de llicència d'obres menors per tancar un terreny amb una paret de 
1'20 metres i fil ferro ( espino) el terreny està a l'Avinguda de la República a 
continuació de la casa senyalada amb el número 7

80801935/09/02 1935/09/15

445Expedient de llicència d'obres menors per fer reparacions en el enrajolat de 
l'era de Cal " Mondet "

81811935/06/15 1935/06/30

445 és un permís de la Generalitat de Catalunya ( Obres Públiques )Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un reixat en una paret de 
tanca definitiva en la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars i ramal a Sant 
Pere de Vilamajor km.17 hm.8

82821935/07/01 1935/08/08

445Expedient de llicència d'obres menors per reparar i aixecar 40 cm el terrat de la 
casa del carrer Barcelona número 27 i carretera de Mollet a Moyá km. 19 hm.10

83831935/08/05 1935/08/23

445Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació de dos tendals un de 
9'50 metres de llarg per 3'60 de caiguda sobre els finestrals del café i un altre 
de 4 metres de llarg i d'igual caiguda davant l'habitació contigua i demana 
també autotirzació per montar una bastida per pintar la façan del " Ateneu Feliá 
" situat en la plaça de Josep Umbert número 9

84841935/07/12 1935/07/15

445Expedient de llicència d'obres menors per acabar el primer pis que falta per 
arribar a la cantonada del carrer Alt del Hospital quines mides tindrà 4'60 
metres de llargada per 3'40 metres d'alçada i al mateix temps ferí 3 finestres en 
la casa del carrer Baix del Hospital número 28

85851935/12/21 1935/12/24

445Expedient de llicència d'obres menors per fer la paret de tanca de l'hort que hi 
ha davant la casa del carrer Bassella número 57, les mides tindràn 22 metres 
de llargada per 2'85 metres d'alçada

87871935/11/18 1935/11/24

445Expedient de llicència d'obres menors per poder construir una tanca en la finca  
que té a l'Avinguda de la República Argentina número 5 amb façana a la Ctra. 
De San Miguel del Fay

551935/11/09 1936/02/29

445Expedient de llicència d'obres menors per alinear la paret del cobert de davant 
de la casa del carrer Alta Sagrera número 10 a la línea de les otras casas i abrir 
un portal de 2'10 x 1'50 metres i una finestra de 1'40 x 0'90 metres la paret 
tindrà 5 metres de llargada per 2'40 metres d'alçada

881935/12/21 1936/01/11

445 Hi ha el permís d'obres públicasExpedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca 
continuació d'una ja existent aixecant-la a més alçada uns tres metres i obrir en 
ella una porta de pas particular en el terreny situat en la carretera de Mollet a 
Moyá kilometro 19

991935/12/07 1936/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 2 metres d'alçada 
per 1'20 metres d'amplada a la façana posterior de la casa del carrer Rector 
Tomàs Vila número 5 o sigui a la façana del carrer Indústria número 4

64641935/12/28 1936/01/11

445Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la claveguera de la casa 
del carrer Roure Gros número 31 a la claveguera general que passa per aquest 
carrer

73731935/12/28 1936/01/11
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445Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'un portal de 2'70 metres 
d'alçada per 1'60 metres d'amplada a la casa del carrer Ferrer Guardia número 
3

111936/10/14 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per apujar 4'20 metres la paret de la 
façana que medeix 5'40 metres d'amplada i construir  un portal i una finestra  
en la casa del carrer Esquirol número 15

221936/10/20 1936/11/13

445Escrit en relació a la supresió d'uns graons en el carrer de Fermí Galan i Garcia 
Hernández

331936/09/22 1936/  /  

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a la façana de 2'20 
metres d'alçada per 2'10 metres d'amplada i al mateix temps col·locar uns 
porticons al portal que hi ha actualment en la casa del carrer Barcelona número 
64

441936/10/01 1936/10/07

445Expedient de llicència d'obres menors per posar porticons al portal de la casa 
del carrer Esquirol número 25

551936/10/17 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un porticons a la casa del 
carrer Sant Joan número 35

661936/10/09 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra en la casa del 
carrer San Juan número 35

771936/10/29 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per convertir en finestra un portal de la 
casa del carrer Juncá número 11

881936/10/22 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per a la reforma de la façana de la casa 
del carrer Francesc Lairet número 39

991936/09/28 1936/09/29

445Expedient de llicència d'obres menors per transformar un portal de rodo a 
cuadrat i colocar-hi un porticons en la casa del carrer Roure Gros número 29

10101936/09/28 1936/09/29

445Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra de petita fer-
la gran, reformar un portal rodo i fer-lo cuadrat i també colorcar-hi  uns 
porticons en la casa del carrer Estricadors número 15

11111936/09/28 1936/09/29

445Expedient de llicència d'obres menors per a l'aixecament d'un pis en un cobert i 
fer-hi la corresponent teulada així com permís per a construir un cobert de 3 
metres de llargada a continuaciò del abans esmentat en el carrer Alta del Padró

12121936/09/28 1936/09/29

445Expedient de llicència d'obres menors per tapar un portal i reformar la teulada 
de casa de la Carretera de Mollet a Moyá número 46

13131936/09/21 1936/09/22

445Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'uns porticons al portal 
quines mides son 1'50 metres d'alçada per 2 metres d'amplada de la casa del 
carrer Hospital número 12

14141936/09/15 1936/09/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 2 metres d'amplada 
per 2'60 metres d'alçada, tapar una finestra i pintar la casa de la plaça de Sant 
Francesc número 3 (km.20 hm. 6)

15151936/06/12 1936/06/14
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445Expedient de llicència d'obres menors per  arreglar els arrebossats del baixos 
de la façana de la casa i parets del jardí en la casa del carrer Rector Tomàs 
Vila número 20

16161936/06/03 1936/06/14

445Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un cobert de 4 metres 
d'ampla en el hort del darrera de la casa del carrer Barcelona número 64

17171936/06/13 1936/06/14

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 1'20 metres 
d'amplada per 2'20 metres d'alçada, construir una galeria de 3 metres de llarg i 
4 graons per donar entrada al portal que sol·licita i arreglar els arrebossats de 
la casa del carrer Creus número 1

18181936/06/03 1936/06/14

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 16 metres de 
llargada per 3 metres d'alçada de la casa del carrer Roure Gros número 12

20201936/05/26 1936/06/14

445Expedient de llicència d'obres menors per construir un pas de carro per entrar a 
un terreny de la seva propietat en el km. 21 hm. 6 en la part dreta de la 
carretera de Mollet a Moyá i per això demana el permís del Sr. Enginyer Jefe de 
dita carretera

21211936/03/25 1936/05/29

445Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca en un 
terreny i una casa del carrer Barcelona número 29 i per la part de la carretera 
de Mollet a Moyá km. 19 hm. 9 per la part de la carretera la paret tindrà 14 
metres de llargada per 3 metres d'alçada i un portal i en la part del carrer 
Barcelona la paret tindrà 24 metres de llargada per 3 metres d'alçada i un portal

22221936/03/14 1936/05/26

445Expedient de llicència d'obres menors per fer dues finestres de 1 metre per 2 
metres i aixecar el cobert de davant la casa del carrer Bassella número 15 i  
quines mides seràn 1'50 metres d'alçada per 3'70 metre d'amplada

24241936/04/30 1936/05/12

445Expedient de llicència d'obres menors per tancar amb pilones d'obra i fil ferró 
d'era de davant la casa del carrer Roure Gros número 29

25251936/03/10 1936/03/24

445Expedient de llicència d'obres menors per a la casa del carrer Barcelona 
número 20 en la part del darrera que dona al carrer Agustí Santacruz número 
84 ( Ctra. de Mollet a Moyá km 20'900)  fer un portal de 2'70 metres d'alçada 
per 1 metre d'amplada

26261936/03/05 1936/03/24

445Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 11 i quines mides té 7'20 metres de llargada 
per 10'60 metres d'alçada

27271936/03/09 1936/03/24

445Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar el carrer Alt de l'Hospital en 
una part de roca que dificulta el pas dels carros i demanen ajuda  amb eines i 
materials a l'Ajuntament

28281936/04/10 1936/04/26

445Expedient de llicència d'obres menors per reduir les dimensions del portal gran 
del baixos i convertir-lo en finestre en el carrer Pi i Margall número 17

29291936/04/18 1936/04/26

445Expedient de llicència d'obres menors per fer d'una finestra un balcó a la 
façana de la casa del carrer Gallifa número 14

30301936/03/26 1936/04/26
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445Expedient de llicència d'obres menors pel tancament d'un terreny amb façana a 
la Ctra. de San Miguel del Fay amb un sòcol de totxo i reixa de ferro

31311936/03/31 1936/04/26

445Expedient de llicència d'obres menors per modificar una finestra en portal i 
aixecar 2'50 metros una part de la paret de la façana de la casa del carrer San 
Pedro número 6

32321936/03/17 1936/03/24

445Expedient de llicència d'obres menors per fer un sòcol de pedra a la façana i el 
mateix temps reformar una finestra en la casa del carrer Rector Tomàs Vila 
número 20

33331936/03/05 1936/03/24

445Expedient de llicència d'obres menors per renovar un safareig ( bassa) en el 
seu hort del carrer Juncá en el desaigüe del termini de la propietat de Ullar i 
Calbó

34341936/01/20 1936/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 120 x 52 cm en 
la façana de la casa del carrer Gallifa número 34

35351936/01/27 1936/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per renovar la casa del carrer Vich 
número 40 que està en ruines , demana canviar el ràfec de la teulada, obrir 3 
finestres i un portal a la façana del carrer Vich i obrir una finestra que dona dins 
la seva propietat

36361936/01/27 1936/02/15

445Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra sota el ràfec d'un 
metres quadrat en la casa del carrer Pi i Margall

37371936/10/15 1936/11/13

445Expedient de llicència d'obres menors per modificar el portal de la casa del 
carrer Alt del Padró número 10

38381936/11/27 1936/12/02

445Expedient de llicència d'obres menors per canviar les portes d'entrada al cobert 
que hi ha davant la casa del carrer Barcelona número 90

39391936/01/07 1936/01/11

445Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'un portal a la paret de la 
façana lateral de la casa del carrer Bassella número 57

40401936/08/13 1936/08/18

445Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura de dues finestres d'un 
metre d'alçada per 0'80 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer 
Bassella número 57

41411936/09/29 1936/10/07

446  Hi ha  la contesta del Consell Municipal de Codines del VallèsExpedient de llicència d'obres menors per construir un cobert annexe a la casa 
del carrer Barcelona número 58, de 2'60 metres d'ampla per 2'40 metres 
d'alçada

111937/08/30 1937/09/11

446Expedient de llicència d'obres menors per reformar un portal de la casa del 
carrer Francesc Lairet número 37

221937/01/20 1937/01/30

446Expedient de llicència d'obres menors per la conducció de les aigües de 
l'aigüera que anavan a parar a un dipòsit interior de la casa a un hort situat 
davant de la mateixa en el carrer Pervera número 3

331937/04/09 1937/04/10

446Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana del 
carrer Esquirol número 23

441937/04/13 1937/04/30
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446Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra i convertir-la en 
portal en la façana de la casa del carrer Sant Joan número 27

551937/01/25 1937/01/30

446Expedient de llicència d'obres menors per que l'Ajuntament repari unes 
humitats produïdes per aigües brutes en el garatge de la casa del carrer Baix 
Padró número 4 ocupat pel cos d'aviació

111938/10/08 1938/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer Baix Juncá número 4

221938/10/19 1938/10/20

446 el permís no és dona per no ser ell el propietari de la casa a 
l'espera d'una visita d'inspecció de les condicions de salubritat de la 
mateixa

Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer Baix Juncá número 7

331938/08/13 1938/08/15

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finesra a la façana de la 
casa del carrer Sant Pau número 2

441938/11/05 1938/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa del 
carrer Baix Padró número 32

661938/10/15 1938/10/31

446Expedient de llicència d'obres menors per fer dos balcons i arrebossar la 
façana de la casa del carrer Esquirol número 53

771938/06/30 1938/07/10

446Expedient de llicència d'obres menors per fer una "llusana" de balcó i reparar la 
teulada de la casa del carrer Alta de San Pedro número 8

881938/03/27 1938/05/30

446Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret en un terreny de davant 
la casa del carrer Esquirol número 54  a la linea dels Estricadors en preparació 
d'edificar

991938/05/24 1938/05/30

446Expedient de llicència d'obres menors per tancar un pas de la seva propietat 
anomenat Serrat del Cubert situat al carrer Agustín Santacruz deixant en el 
mateix dos portals per el pas de carruatges

111939/02/23 1939/  /  

446Expediènt de llicència d'obres menors per construir en la casa del carrer 
Sagrera número 1, un desguàs que vaigi a la claveguera general

221939/07/10 1939/08/17

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret, obrir una finestra i 
arrebossar la façana de la casa del carrer Barcelona número 27 i en la part de 
la façana que dona amb F.M. per mitja d'un passatge o callaris que va desde la 
carretera de Mollet a Moyá al carrer Barcelona

441939/09/23 1939/10/04

446 Hi ha el permís d'obras públicas. No hi ha cap planellExpedient de llicència d'obres menors per enderrocar la casa del carrer 
Barcelona número 29, procedir el tancament del solar amb un mur el angle que 
forman els carrers Agustín Santacruz i Barcelona

661939/04/21 1939/05/  

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra existent en 
balcó amb barana en la plaça de San Francisco

771939/04/23 1939/05/01

446Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació de dos ferros a la paret 
de tanca i uns vidres en la mateixa que té una mesura de 8 metres per la 
protecció de la finca en el carrer Barcelona

881939/04/23 1939/05/01
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446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar el mur de la façana d'una 
amplada de 5 metres i el tros a eixecar d'uns cinc pams en el edifici del carrer 
Barcelona número 74

991939/04/24 1939/05/01

446Expedient de llicència d'obres menors per reforma l'esglaò " marchapie " de la 
casa del carrer Roure Gros número 6

11111939/05/31 1939/06/01

446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 5'50 metres de 
llarg per 1'20 metres d'alçada a una casa del carrer Pervera

12121939/06/19 1939/08/17

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal d'unes dimensions 
aproximades de 0'80 metres d'ampla per 2 metres d'alçada en el hort situat 
davant la casa del carrer Cruces número 11

13131939/08/01 1939/08/17

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 1'25 metres 
d'ampla per 2'40 metres d'alçada en el local i petit hort que hi ha en el 
encreuament dels carrers Cruces i Alta San Pedro sin número

14141939/09/27 1939/10/04

446Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar amb calç la façana del 
carrer San Miguel del Fay número 6

15151939/08/07 1939/10/04

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la casa del carrer 
San Miguel del Fay número 20

16161939/09/28 1939/10/04

446Expedient de llicència d'obres menors per arreglar el portal de l'hort de la casa 
de la plaça San Antonio número 8,  eixamplant una mica més el mateix i fent 
canvi de les portes

17171939/12/04 1939/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la façana de 6'20 metres 
de llarg per 5'80 d'alçada deixant les mateixes obertures que ja hi ha a la casa 
del carrer Baja del Padró número 14

18181939/12/06 1939/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert en un tros de terreny 
que hi ha davant la casa del carrer San Antonio número 7

19191939/12/12 1939/12/14

446Expedient de llicència d'obres menors per construir un portal d'uns 2 metres 
d'alçada per 1 metre d'amplada en la façana del carrer Calvo Sotelo número 31

20201939/12/20 1939/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la casa del carrer 
Baja del Padró número 10 en la part de la façana que dona davant la casa del 
Sr. V.

331940/02/01 1940/07/08

446Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un mur de contenció de 
terres i les seves dimensions són 4'60 metres de llarg per 2'20 d'alçada i 0'60 
metres de gruix en el carrer Baja del Padró davant la casa número 16

441940/02/12 1940/03/09

446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de 7'50 metres de 
llarg per 1'65 metres d'alçada, deixant en la mateixa un porta de 2 metres 
d'ample en el hort amb façana en el carrer Vich i tapar un portal d'un cobert 
existent en el hort

551940/03/04 1940/03/05

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada i arreglar els 
arrebossats i blanquejar les façanes de les cases del carrer Agustín Santa Cruz 
números 73 i 75 ( Carretera de Mollet a Moyá km. 20 hm. 2)

661940/03/14 1940/05/16
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446Expedient de llicència d'obres menors per fer una canalització per portar les 
aigües de la casa del carrer San Juan número 37 per la part del darrera de la 
mateixa i anar a parar a una claveguera que pasa adosada a la paret de l'hort 
de casa Mario

771940/03/20 1940/07/09

446Expedient de llicència d'obres menors per contruir la vorera en una llargada de 
16 metres per l'ampla que digui l'Ajuntament i reparar el arrebossats de la 
façana de les cases del carrer San Juan número 9 i 11

881940/03/23 1940/08/16

446Expedient de llicència d'obres menors per repassar els arrebossats de la 
façana de la casa del carrer San Juan número 20

991940/04/02 1940/04/15

446Expedient de llicència d'obres menors per tancar un portal i reduir un altra 
portal, arrebossar la façana de la casa del carrer Baja de la Sagrera número 7

10101940/04/08 1940/04/09

446 Hi ha un permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per pintar la façana i col·locar una canal 
en el carrer Agustín Santacruz número 77 ( Carretera de Mollet a Moyá km. 20

11111940/04/08 1940/06/18

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 10 
metres per 4,80 metres en el hort de la plaça Pervera

13131940/05/04 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per construir una vorera davant la casa 
del carrer San Pablo número 30

14141940/05/10 1940/05/17

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal en el 
carrer San Clemente número 12

15151940/05/10 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un sòcol a la façana i 
arrebossar 6 m2. de la casa del carrer Vich número 42

16161940/05/10 1940/05/  

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
carrer Vich número 44

17171940/05/10 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per tancar un tros de terreny sobrant de 
la casa del carrer Cruces número 11 i que dona al carrer Estricadors amb un 
reixat metàl·lic

18181940/05/11 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de la vorera i reparat 
la teulada i col·locar un ràfec en la casa del carrer San Juan número 5

19191940/05/16 1940/05/  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de 
contenció en el hort situat en el carrer Alta de Juncá

20201940/05/16 1940/05/  

446 En algún lloc posa carrer Barcelona número 76. Hi ha el permís 
d'Obras Públicas

Expedient de llicència d'obres menors per la reparació de la teulada de la casa 
del carrer Queipo de Llano número 76 davant el km. 19 hm. 8 de la carretera de 
Mollet a Moyá

21211940/06/20 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per construir una vorera i una canal per 
portar les aigües fins a la claveguera de la casa del carrer San Juan número 7

22221940/06/20 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa del 
carrer Calvo Sotelo números 10 i 12

23231940/06/22 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar la façana de la casa de la 
plaça de los Martires número 13

24241940/07/19 1940/  /  
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446Expedient de llicència d'obres menors per convertir un portal en finestra en el 
carrer Baja de la Sagrera número 11

25251940/07/08 1940/08/16

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà per evitar 
les humitats en el carrer Cruces número 27

30301940/11/09 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la casa del 
carrer San Pablo número 2

31311940/09/23 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el 
carrer Queipo de Llano número 37

33331940/10/04 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera que 
vaigi de la casa del carrer Queipo de Llano número 27 a la claveguera general 
que passa per aquest carrer

34341940/10/21 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un guarda-rodes en 
el carrer Alta del Juncar número 1

35351940/10/18 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una finestra en el 
carrer General Queipo de Llano número 46

36361940/10/02 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal en la 
casa del carrer José Antonio número 1

38381940/10/25 1940/  /  

446 Hi ha el permís d'Obras Públicas  per estar la casa en la carretera 
de Mollet a Moià km. 20

Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'un portal i canviar una 
canal en la casa del carrer Agustín Santacruz número 80

39391940/10/19 1940/11/22

446Expedient de llicència d'obres menors per la reforma d'un portal en la casa de 
la plaça de los Martires número 4

40401940/10/25 1940/11/22

446Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la claveguera de la casa 
del carrer Rector Tomàs Vila número 28 a la claveguera general

41411940/10/31 1940/11/22

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en el 
carrer Baja Sagrera número 3

43431940/08/28 1940/12/31

446 Hi ha la condició per donar el permís de la instal·lació d'aigua 
potable en l'habitatge

Expedient de llicència d'obres menors per fer una claveguera en la casa del 
carrer San Juan número 22

44441940/10/03 1940/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la reforma d'un cobert de davant de 
la casa del carrer Alta de San Pedro número 22

46461940/12/18 1941/02/03

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 2'20 metres 
d'alçada per 0'90 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 12

47471940/12/18 1941/02/03

2598Expedients de llicència d'obres menors per fer una rasa de dranatge amb un 
col·lector per la sortida de l'aigua de la pluja.  Cementiri municipal en el panteó 
propietat del Sr. J.C.

1941/09/17 1941/10/21

2598Expedients de llicència d'obres menors per reforma de la casa situada al carrer 
Rector Tòmas Vila número 18 . Ctra.  Sant Llorenç Savall a Llinas pk. 16 h.8

1941/  /  1941/  /  
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446 Hi ha el permís d'Obres Públicas però demanen la construcció d'un 
mur de contenció

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca, 
vorera i enderrocar dos " malecones " en la parcel·la de la carretera de Mollet a 
Moyá km. 20 hm. 1

48481941/04/18 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per fer un balcó de 2'25 metres per 1'15 
metres en la façana i convertir dues finestres en balcons en el carrer Baja San 
Pedro número 18

49491941/04/05 1941/04/24

446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 3 metres la façana i fer una 
finestra de 1'60 metres d'alçada per 1'50 metres d'amplada en el carrer Calvo 
Sotelo número 17

50501941/04/16 1941/04/24

446Expedient de llicència d'obres menors per ampliació d'una finestra, fer una 
finestra nova i modificar " el marcha pie " de l'entrada en la casa del carrer Alta 
de San Pedro número 26

51511941/04/12 1941/04/24

446Expedient de llicència d'obres menors per la substitució d'una porta amb mal 
estat per una paret de tanca amb una porteta de fusta en el carreró de San 
Antonio s/n

52521941/04/17 1941/04/24

446Expedient de llicència d'obres per fer una finestra de 1'60 metres d'alçada per 
1'15 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer Queipo de Llano 
número 16

53531941/04/05 1941/04/21

446Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra i obrir 5 
metres líneals de canal per conduir les aigües de la casa del carrer Baja de 
Juncar número 19 a la claveguera general

54541941/02/12 1941/03/01

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera 
desde la casa del carrer Creus número 61 fins a la claveguera general del carrer

55551941/01/15 1941/01/22

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal en el 
carrer Agustín Santacruz número 9

56561941/02/11 1941/02/21

446Expedient de llicència d'obres menors per fer un pas en el hort de la casa del 
carrer Millan Astray número 55

57571941/04/05 1941/05/02

446 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per la reforma de la façana de la casa de 
l'Avinguda del Caudillo número 11 ( carretera  de Mollet a Moyá  km. 20 hm. 6 )

58581941/04/22 1941/05/17

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el 
passatge sense nom que dona al carrer Millan Astray

60601941/04/30 1941/05/24

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 4 
metres d'ampla per 3 metres d'alçada i un portal de 2'30 x 1 metres al costat de 
la casa del carrer San Clemente número 15

61611941/05/06 1941/05/24

446 Aquest expedient sols és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per enderrocar una paret de tanca i 
instal·lar una reixat en el carrer Baja Sagrera

62621941/01/13 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca de més 
de 2 metres d'alçada, així com eixamplar la bassa fins una amplada de 8 per 9 
metres en el carrer General Queipo de Llano número 32

63631941/05/14 1941/05/24
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446Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar i arrebossar la façana, 
canviar les vidrieres d'entrada i reparar la mateixa i construir una protecció per 
el tub que recull l'aigua de la teulada en la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 24

64641941/05/14 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar una finestra de 1'80 
metres d'alçada pe 0'90 metres i fer-la 0'30 metres més ampla en el carrer 
Agustín Santacruz número 46

65651941/06/02 1941/07/19

446 El expedient sols és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per reconstruir la façana del carrer 
Queipo de Llano número 88

66661941/  /  1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la coberta de la casa en 40 
cm. i fer d'una finestra un balcó a la casa del carrer Baja del Padró número 24

67671941/07/17 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó en la 
casa del carrer Baja de la Sagrera número 18

68681941/09/01 1941/09/08

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció 3 metres de 
claveguera per desguàs d'un safareig en la casa del carrer Estricadors número 
3 i empalmar-la a la claveguera general que passa pel carrer

69691941/08/22 1941/09/09

446Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en els baixos de la 
casa del carrer Gallifa número 24

70701941/08/30 1941/09/08

446Expedient de llicència d'obres menors per reformar dues finestres i un portal en 
la façana del carrer Agustín Santacruz número 18 i reformar una finestra i 
convertir una finestra en un portal en la façana lateral de dita casa

72721941/08/26 1941/09/08

446Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la façana 1 metre d'alçada 
per 5 metres d'amplada i aixecar un portal de la façana 25 cm., en la casa del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 30

73731941/09/01 1941/  /  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de la vorera de la 
façana de la casa del carrer San Pedro número 1 amb una llargada de 9'60 
metres

74741941/10/05 1941/10/  

446Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de la vorera i la 
col·locació d'un "guarda-ruedas" en la casa del carrer Cruces número 11 que fa 
cantonada amb el carrer Alta de San Pedro

76761941/07/21 1941/10/16

446Expedient de llicència d'obres menors per pasar una canonada de plom per la 
conducció d'aigua desde la casa del carrer Calvo Sotelo número 19 fins al jardí 
de davant de la casa

79791941/11/01 1941/12/06

446Expedient de llicència d'obres menors per fer un forat en el sòcol de la façana 
per donar més pendent a la claveguera de la casa del carrer Cruces número 47

80801941/12/03 1941/12/10

446Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en balcó i a 
una altre posar un marc 30 cm més alt en la façana de la casa del carrer 
Cruces número 63

78781941/08/18 1942/01/13

446Expedient de llicència d'obres menors  per canviar una finestra de la façana i 
posar una altra igual en la casa del carrer Bassella número 37

81811941/12/14 1942/01/14
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446Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra en la façana de 1'40 
metres d'alçada per 1'20 metres d'amplada i reformar una altra finestra en la 
casa del carrer Rector Tomàs Vila número 13

82821941/12/14 1942/01/14

446Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'60 metres 
d'alçada per 1'20 metres d'amplada i reformar una altra finestra en la façana de 
la casa del carrer San Quirico número 1

83831941/12/14 1942/01/14

447 Dins aquest expedient hi ha un altre expedient amb dates de l'any 
1941 per fer el portal d'entrada un metre més ample i canviar la 
porta en el carrer José Antonio número 4

Expedient de llicència d'obres menors per treura roca de l'interior de la casa per 
poder tenir més ventilació en els baixos i construir també un forn per coure pa i 
reformar el portal de la façana en la casa del carrer José Antonio número 8

84841942/01/03 1942/01/14

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar la coberta del cobert que hi 
ha adossat a la façana de la casa del carrer Gallifa número 14

85851942/02/06 1942/02/06

447Expedient de llicència d'obre menors per fer una claveguera per desguàs de la 
casa del carrer Millan Astrany número 69 fins al hort de davant de la mateixa

86861942/02/06 1942/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar dues finestres de la façana 
de la casa del carrer Hospital número 1

87871942/03/02 1942/05/07

447Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar el balcó i construir un 
sortin de dos metres de llarg per 45 cm. de sortida en la casa del carrer Baja 
del Juncar número 19

88881942/03/23 1942/05/07

447Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal en la façana de 2'70 
metres d'alçada per 1'80 metres d'amplada en la casa de la plaça José Umbert

89891942/04/06 1942/05/07

447 Hi ha el permís d'Obras Públicas per està la plaça de los Martires 
número 3 en la carretera de Mollet a Moyá km. 20

Expedient de llicència d'obres menors per tancar una finestra, modificar i 
eixamplar dues finestres, tres balcons i la porta d'entrada, així com arrebossar 
tota la façana de la casa de la plaça de los Mártires número 3

90901942/07/10 1942/10/02

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar dues finestres i un portal de 
la façana de la casa del carrer Agustín Santacruz número 18 ( Ctra. de Mollet a 
Moyá km. 19'400)

91911942/06/03 1942/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un metre el portal de la 
casa de l'Avinguda del Caudillo número 15 ( ctra. de Mollet a Moyá km. 19'700)

92921942/03/23 1942/  /  

447 Hi ha una anotació per que varen realitzarar obres que no 
constaban en la llicència d'obres . També hi ha el permís d'Obres 
Públiques dirigit al senyor José Solanes Diví

Expedient de llicència d'obres menors per netejar la façana de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 22

93931942/05/08 1942/05/22

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera que 
vaigi desde un solar i la torre Montserrat en el carrer Alta del Juncá i connectar-
la a la claveguera general

94941942/06/16 1942/  /  

447 El expedient posa que hi ha l'aprovació de l'Ajuntament  i  "de la 
Jefatura de Obras Públicas "

Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar una paret en el carrer 
Agustín Santacruz s/n (Carretera de Mollet a Moyá Km. 20 hm.1

95951942/04/20 1942/10/23
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447Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una cuina en l'interior de 
la casa del carrer Baja Sagrera número 2 i continuar la paret de tanca que hi ha 
actualment en la façana en els carrers Baja Padró i Gallifa de 55 metres de 
llargada i s'ha d'aixecar  a 1'90 metres d'alçada desde el nivell de rasant 
d'aquests carrers

96961942/10/05 1942/10/09

447Expedient de llicència d'obres menors per obrir dues finestres en la façana i 
arrebossar-la, construir un envà en l'entrada i un altre en el patí, posar una 
canonada de ciment de 25 cm. desde la casa fins a la claveguera general per 
conduir les aigües pluvials del reguerot que pasa per dins la casa en el carrer 
Baja Hospital número 22

97971942/09/28 1942/10/02

447 Hi ha el permís d'Obras Públicas per ser les obres en la carretera 
de Mollet a Moyá Km. 20

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un ràfec en la paret 
de tanca existent en el carrer Agustín Santacruz número 60

1001001942/09/09 1942/09/11

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una claveguera 
desde una boca de desaguàs a la claveguera general del carrer Baja del Juncá

1011011942/10/09 1942/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per modificar els urinaris i els wc, 
rebaixar en 50 cm. el jardí. Cobrir el patí d'accés al mateix i aixecar 3 metres 
una paret tot això en el local social  en la plaça José Umbert número 1

1021021942/10/17 1942/  /  

447 Aquest expedient no va ser aprovat fins no es construis un dipòsit 
en el hort

Expedient de llicència d'obres menors per rehabilitar unes canonades que 
portaven aigües sobrants de la casa de l'Avinguda General Mola número 2 
passaven per sota la carretera de San Miguel del Fay fins a un hort de la seva 
propietat

1041041942/11/23 1942/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 1'25 metres 
d'alçada per 0'65 metres d'amplada en la casa del carrer Pervera número 4

1061061942/12/18 1942/12/29

447 Aquest expedient inicialment tenía el número 106/1942 bis i ara té 
el número 107/1942

Expedient de llicència d'obres menors per construir un repeu (repisa) en la casa 
del carrer Vich número 12

1071071942/04/08 1942/05/07

447 Aquest expedient inicialment tenia el número 106/1942 bis i ara té 
el número 108/1942

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
de 3'50 metres d'alt per 5'50 metres de llarg en la carretera de Mollet a Moyá 
km. 19'105 ( Carrer Queipo de Llano número 9)

1081081942/01/17 1942/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per pintar la façana d'un edifici de la 
carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas, pk. 16'800

1943/  /  1943/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar una tanca provisional de 
filferro. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas, pk.16'350

1943/  /  1943/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar una canonada de 
conducció d'aigües potables d'una longitud de 12 metres. Carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16'415

1943/  /  1943/  /  

2598Expedients de llicència d'obres menors per tapar els sots que hi ha al carrer Vic 
entre els números 6 i 9

1943/01/19 1943/01/22

447Expedient de llicència d'obres menors per la reparació d'unes teules de la 
teulada d'un cobert que hi ha davant la casa del carrer Estricadors número 3

221943/01/18 1943/01/19
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447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 9 m2 en la planta baixa del 
carrer Alta de San Pedro número 6

331943/01/18 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar un habitatge en l'Avinguda 
del Caudillo número 15

441943/01/12 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc nou en el portal 
d'entrada de la casa per poder canviar les portelles per unes altres en la casa 
de la plaça de los Martires número 7

551943/01/18 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per la reforma d'un banc al interior de 
l'habitatge i tapar amb vidres uns forats fets per rates en la casa del carrer Baja 
Juncá número 20

661943/01/19 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 2 m2 de la botiga de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 12

771943/01/19 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per construir en el segon pis de 
l'habitatge un rebost de 3 metres de llarg per 2 metres d'alçada en la casa del 
carrer San Juan número 15

881943/01/19 1943/01/19

447Expedient de llicència d'obres menors per "acodolación de una jacena" d'un 
terrat de la part posterior de la casa de la plaça del Reloj número 22

991943/01/20 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per aixecar l'alçada del sostre de la casa 
del carrer Agustín Santacruz número 60

10101943/01/27 1943/02/03

447Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en l'interior del 
patí de la casa del carrer General Queipo de Llano número 34

11111943/01/25 1943/02/02

447Expedient de llicència d'obres menors per pintar dues façanes en el interior de 
la casa i fer 8 sòcols per posar tests de flors en el jardí de la casa del carrer 
Calvo Sotelo número 8

12121943/01/27 1943/02/06

447Expedient de llicència d'obres menors per apuntalar i reparar el portal d'entrada 
a la casa del carrer Estricadors número 5

13131943/01/27 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 14'60 metres 
de llarg per 5'30 metres d'alçada, construir la paret lateral tocant al veí les 
mides son 4'60 metres de llarg per 4'30 metres d'alçada i modificar una finestra 
que hi ha al portal de la casa del carrer San Pedro s/n

14141943/02/01 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per aixecar part de la façana, enderrocar 
i construir cuina i ximeneia, enrajolar amb mosaic 95 m2 de la planta baixa de 
la casa del carrer Baja de la Sagrera número 9

15151943/02/09 1943/03/09

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una façana, obrir una 
finestra i reparar la teulada de la casa del carrer San Clemente número 5

16161943/02/09 1943/02/18

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
en la casa de la plaça de los Martires número 17

17171943/02/11 1943/02/18

447Expedient de llicència d'obares menors per la reparació de la teulada de la 
casa del carrer San Juan número 3

18181943/02/16 1943/02/18
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447 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un pou mort en el 
hort i obrir una rasa per passar una claveguera desde la casa del carrer Millan 
Astray número 65 fins al hort que hi ha al davant de la casa

19191943/02/18 1943/03/09

447Expedient de llicència d'obres menors per la reconstrucció d'un cobert en el 
solar del carrer Agustín Santacruz número 87

20201943/02/22 1943/03/02

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar parets i canviar l'enrajolat 
de la casa del carrer Calvo Sotelo número 6

21211943/02/22 1943/03/02

447Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un terrat en el carrer San 
Juan i Agustín Santacruz número 27

22221943/03/08 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una cancel·la en la casa del 
carrer San Pablo número 18

23231943/03/08 1943/03/10

447Expedient de llicència d'obres menors per tancar 5 obertures interiors,fer una 
"garita" en la teulada i col·locar la canal i pintar la façana que dona al carrer 
Calvo Sotelo de les cases del carrer Cruces números 8 i 10

24241943/03/11 1943/03/23

447Expedient de llicència d'obres menors per resseguir una esquerda en una paret 
de la casa del carrer San Juan número 43

25251943/03/16 1943/05/13

447Expedient de llicència d'obres menors per obrir una obertura per un portal en la 
casa del carrer Agustín Santacruz s/n

26261943/03/20 1943/04/13

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga de fusta i 
arrebossar 6 m2 de la paret del rebedor de la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 24

27271943/03/23 1943/04/13

447Expedient de llicència d'obres menors per fer 4 metres de paret en el interior de 
la casa i obrir un portal en una paret interior de la casa del carrer Millan Astray 
número 67

28281943/03/23 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una paret i reconstruir-la 
en la casa del carrer Baja Padró número 24

29291943/03/29 1943/04/13

447Expedient de llicència d'obres menors per repasar 1 m2 d'enrajolat i reparar 
"repisa" d'un balcó  en la casa del carrer Indústria número 14

30301943/03/29 1943/04/13

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una rajola de vidre  de 30 x 
90 cms. en un terrat en la casa del carrer San Juan número 5

31311943/03/29 1943/04/13

447Expedient de llicència d'obres menors  per ampliar la cabina de cine, 6 m2 més 
gran que l'actual, i construir una altra sortida a més de l'actual en la plaça de 
los Martíres número 1 ( Ptge. José Antonio número 1)

32321943/04/05 1943/05/04

447 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una vorera davant la 
casa del carrer Baja Sagrera número 9

33331943/04/13 1943/05/09

447Expedient de llicència d'obres menors per repasar arrebossats dels baixos de la 
façana, reparar una barana i arrebossats galeries en la casa del carrer Queipo 
de Llano número 87

34341943/04/27 1943/05/04
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447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar el jardí que fa 6 x 12 
metres, tirar les aigües pluvials a la claveguera general en la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 56

35351943/04/23 1943/05/04

447Expedient de llicència d'obres menors per reparar arrebossats de la façana i 
construir una vorera davant el carreró Agustín Santacruz

36361943/04/24 1943/05/09

447Expedient de llicència d'obres menors per fer un desguàs en el interior del jardí 
de 5'5 metres de llarg en la casa del carrer Agustín Santacruz número 63

37371943/05/02 1943/05/04

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar i fer cel ras en dos pisos 
que tenen 51 m2 cadascun i canviar 6 esglaons en la casa del carrer Rector 
Tomàs Vila número 17

38381943/05/02 1943/05/04

447Expedient de llicència d'obres menors per reparar arrebossats de diferents 
habitacions i 4 m2 d'enrajolat en l'Avinguda del Caudillo número 10

39391943/05/17 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per la reparació d'una canonada de 
desguàs en el interior de l'habitatge de l'Avinguda del Caudillo número 12

40401943/05/16 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar tres habitacions en un 
total de 10 m2. en el carrer Agustín Santacruz números 71,73,75

41411943/05/17 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació de 4 metres de 
canonada per desguàs de l'aigüera en la casa del carrer San Clemente número 
11

42421943/05/17 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un lavabo i una dutxa 
en la casa del carrer San Juan número 44 A

43431943/05/17 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà en el interior 
de la casa del carrer Queipo de Llano número 52

44441943/05/21 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga del sostre i fer una 
claveguera de 4 metres en el interior de la casa del carrer Millan Astray número 
11

45451943/05/21 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar la coberta del pati interior de 
la casa del carrer San Quirico número 9

46461943/05/21 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per l'ampliació d'un permís d'obres 
majors ja concedit en la casa del carrer Agustín Santacruz número 81

47471943/03/03 1943/05/25

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert aixecant la 
paret un metre amb un portal de 2'50 m d'alçada per 1'60 m d'amplada i una 
finestra de 1'55 metres d'alçada per 0'80 metres d'ampla en el carrer Baja 
Padró número 10

48481943/05/24 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana i 
enrajolar 6 metres de llarg per 4'20 metres d'ampla en la casa del carrer Queipo 
de Llano número 26

49491943/07/03 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per reparació dipòsit i coberta en la casa 
de l'Avinguda del Caudillo número 8

50501943/07/09 1943/07/13
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447Expedient de llicència d'obres menors per reparació de la claveguera aixecant 
un tros de vorera de la casa de l'Avinguda General Mola número 5

51511943/07/09 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i col·locar un 
esglaó en la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 26

52521943/07/09 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la coberta d'una habitació 
de 8'5 m2. per safareig en Avinguda Caudillo número 2

53531943/07/03 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les parets del jardí i 
repasar els arrebossats de la façana principal en la casa de l'Avinguda del 
Caudillo número 14

54541943/07/09 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per la reparació d'un lavabo en la casa 
del carrer San Juan número 46

55551943/07/09 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en un portal a 
la façana de la casa del carrer San Juan número 14

56561943/05/27 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per fer un dipòsit en el hort de davant la 
casa del carrer Millan Astray número 3

57571943/07/01 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar enrajolat i construir una " 
faldá " en la cuina en la casa del carrer Agustín Santacruz número 69

58581943/05/27 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el pati 
interior de 8'80 metres de llarg per 6'70 metres d'amplada i 5 metres d'alçada 
en la casa del carrer Baja Padró número 22

59591943/07/02 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 9 m2. de paret en el 
interior de la casa del carrer Queipo de Llano número 19

60601943/07/03 1943/07/13

447Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un cartell anunci en la 
plaça de los Martires número 6

61611943/07/09 1943/07/13

447 sols hi ha un paper en aquest expedientExpedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un anunci en el carrer 
José Antonio número 4

63631943/  /  1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menor per reparar els arrebossats de la façana 
de la casa del carrer Barcelona

64641943/07/20 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per construir una barana de 7 metres de 
llarg en el jardí de la casa del carrer Baja de la Sagrera número 7

65651943/07/20 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret del jardí que fa 3 
metres de llarg per 2 metres d'alçada en la casa del carrer Baja de la Sagrera 
número 11

66661943/07/20 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una canonada de plom del 
sobreeixidor del dipòsit d'aigua potable en el carrer Cruces número 11

67671943/08/06 1943/09/13

447Expedient de llicència d'obres menors per netejar la teulada i repassar els 
arrebossats dels baixos de la façana de la casa del carrer Agustín Santa Cruz 
número 57

68681943/08/06 1943/09/13
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447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 2 m2. de rajoles en la cuina 
de la casa del carrer Baja Padró número 12

69691943/09/03 1943/09/13

447Expedient de llicència d'obres menors per fer una "tina" per vi de 2 m2. de 
superficie per 1 metre d'alçada en el carrer Bassella número 27

70701943/09/03 1943/09/13

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, repasar la 
teulada i els arrebossats interiors en la casa del carrer Amargura número 1

71711943/09/06 1943/09/13

447Expedient de llicència d'obres menors per posar una canonada de desguàs de 
8 metres de llarg desde la casa del carrer Cruces número 39 fins a l'hort que hi 
ha davant la mateixa i fer un dipòsit de 3 m2.

72721943/09/09 1943/10/14

447Expedient de llicència d'obres menors per destapar una part de la vessant de la 
casa i tornar-la a tapar en el carrer Amargura número 5

73731943/09/15 1943/09/27

447Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert  de 8 metres de llarg 
per 5 metres d'ampla i 3'50 metres d'alçada en el interior d'un terreny de la 
casa de la carretera de Castellterçol

74741943/09/25 1943/09/25

447Expedient de llicència d'obres menors per destapar el cobert deixant les parets 
tal i com estàn en l'Avinguda General Yagüe s/n

75751943/09/25 1943/  /  

447 El expedient es un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per construir un esglaó en l'entrada al 
torrent en la casa del carrer Vich números 25-27

76761943/  /  1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar part de la façana 
posterior que té 10 metres de llarg per 4'20 metres d'alçada i col·locació de 
2'70 metres de vorada en la línea de la façana en la casa del carrer San Juan 
número 49

77771943/10/04 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per treura la "falda" de la cuina de la 
casa de la plaça de los Martires número 8

78781943/10/07 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret de 10 m2. en el 
interior del pati de davant de la casa del carrer Cruces número 13

79791943/10/05 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per fer uns pous per reforçar la paret en 
el camí de la Iglesia

80801943/10/04 1943/10/05

447Expedient de llicència d'obres menors per repasar les parets interios baixos de 
la casa per poder pintar-las en la plaça de los Martires número 10

81811943/10/02 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc de portal en la 
façana de la casa en una obertura que hi ha actualment en el carrer Baja Padró 
número 10

82821943/10/02 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar un sostre en el interior de la 
casa de 5'80 metres de llarg per 3'60 metres d'amplada en el carrer Bassella 
número 29

83831943/10/11 1943/  /  

447Exedient de llicència d'obres menors per canviar el wc de l'interior de la casa 
del carrer José Antonio número 5

84841943/10/18 1943/  /  
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447Expedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 2 m2. en la cuina de 
la casa del carrer Bassella número 12

85851943/10/18 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un terrat de 28 m2. en el 
interior de la casa del carrer Bassella número 10

86861943/10/18 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar la coberta  d'uns 18 m2. d'un 
cobert en el interior del pati de la casa de la plaça Pervera número 1

87871943/10/09 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per repintar un rètol de 2'5 per 2'5 metres 
en la casa del carrer Agustín Santacruz cantonado Doctor Tomàs Borrell 
(Carquinyolis Martri)

88881943/10/17 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per pasar les aigües de la casa i de l'hort 
que té ha casa fins un altre hort que té en el mateix carrer amb una longitud de 
35 metres i fer un dipòsit per regar de 1x1x2 metres en la plaça Pervera 
número 5

89891943/10/19 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 5 metres de llarg per 4 
metres d'ampla l'entrada a l'interior de la casa ( Queipo de Llano número 17? )

90901943/10/25 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 5 metres de llarg per 2'5 
metres d'ampla una quadra en el interior de la casa del carrer Baja Sagrera 
número 29

91911943/10/25 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 4'30 metres de 
llarg per 2'40 metres d'alçada i obrir un forat de 0'40 x 0'40 metres en la façana 
de la casa del carrer Cruces número 23

92921943/10/26 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar cinc esglaons del jardí en la 
casa de l'Avinguda del Caudillo número 6

93931943/10/26 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 9 m2. una habitació del pis 
del carrer Calvo Sotelo número 3

94941943/11/02 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reparar un enrajolat de " rasilla " en 
la casa del carrer Cruces número 37

95951943/11/03 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 2 m2. de paret envà en el 
dipòsit de l'hort de davant la casa del carrer Alta Sagrera número 14

96961943/11/09 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 1 m2. en la façana 
posterior de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 6

97971943/11/10 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per canviar 20 esglaons de l'escala 
interior de la casa per altres de granit en la casa del carrer San Juan número 67

98981943/11/10 1943/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per tancar 3 portals que fan 0'90 metres 
d'ampla per 2 metres d'alçada, un portal de 2'40 metres d'amplada per 2'20 
metres d'alçada i construir en el pati una paret de 10'95 metres de llarg per 2'40 
metres d'alçada i obrir un portal de 4 x 4 metres en la casa de la plaça de los 
Martires número 17

99991943/11/15 1943/  /  
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447Expedient de llicència d'obres menors per modificar l'escala que dona accés al 
pis i que fa 4 metres de llarg per 80 cm. d'amplada en la casa de la plaça de los 
Martires número 18

1001001943/11/15 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 3'30 
metres d'amplada, 3'30 metres de fondo per 3'60 metres d'alçada en el parti de 
la casa del carrer Doctor Reig

1011011943/11/15 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret envà de 10 m2 en 
l'interior de la casa del carrer Barcelona número 26

1021021943/11/15 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 3'90 metres de 
llargada per 2'80 metres d'alçada enguixat per les dues carer en la casa del 
carrer Estricadors número 3

1031031943/11/22 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un sostre de 20 m2. en el 
interior de la casa de la plaça Pervera número 4

1041041943/11/23 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per construir 44 metres de cel ras amb 
guix i col·locar 44 metres de mosaic en el primer pis de la casa del Passatge 
Agustín Santa Cruz

1051051943/11/23 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 2 metres per 5 metres de 
llargada la façana de la casa situada en el km. 18'300 de la carretera de Mollet 
a Moyá en el costat esquerra de la carretera ( Carrer Barcelona número 76)

1061061943/11/08 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 4 m2. en l'interior de la 
casa del carrer Queipo de Llano número 34

1071071943/12/01 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una façana a l'interior de 
la casa de 60 m2. en el carrer San Juan número 29

1081081943/12/06 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per fer 40 m2. de cel ras i 10 m2 de paret 
envà a dins la casa de la plaça de los Mártires número 5

1091091943/12/09 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de maó mitjanera entre 
les dues cases de 80 m2. en l'interior en el carrer Cruces números 11 i 13

1101101943/12/14 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per col·locar unes portes en el portal de 
la façana de la casa del carrer San Pedro número 2

1111111943/12/14 1943/  /  

447Expedient per llicència d'obres menors per treure ferros de dos portals quedan 
amb la mateixa mida que tenen en la casa del carrer Alta de San Pedro número 
6

1121121943/12/02 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per tapar i obrir portals, reformar envans 
i arrebossar la façana principal que fa 15'50 metres de llargada per 12'40 
metres d'alçada en la casa del carrer San Juan número 11

1131131943/12/11 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa de 1 metre de llarg per 
desembussar el desguàs d'un dipòsit en el carrer Estricadors número 11

1141141943/12/20 1943/  /  

447Expedient de llicència d'obres menors per reformar un enrajolat de 12 m2. en 
l'interior de la casa del carrer Cruces número 26

1151151943/12/28 1943/  /  
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447Expedient de llicència d'obres menors per treure un envà i obrir un portal 
interior a la casa del carrer Agustín Santacruz número 59

1161161943/12/29 1943/  /  

447 Inicialment aquest expedient tenia el número 116/1943 bis i ara té 
el número 117/1943

Expedient de llicència d'obres menors per fer 60 m2. de cel ras i 30 m2. d'envà 
en el pis del carrer Rector Tomàs Vila número 7

1171171943/10/25 1943/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per revocar i pintar la façana d'un 
edifici. Carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, 
pk. 16'640

1944/  /  1944/  /  

2598Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un rètol amb unes mides 
d'un metre de llarg per 0'60 m d'ampla al carrer Agustí Santacruz número 24

1944/04/08 1944/04/08

2598Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una placa profesional en 
l'Avinguda del Caudillo número 1

1944/  /  1944/12/15

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert  de 5'20 metres de llarg 
per 4'60 metres d'ampla i 3'30 metres d'alçada en un pati interior de la casa del 
carrer Queipo de Llano número 90

111944/01/10 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1'40 metres 
d'alçada per 1'60 metres d'amplada en la façana de la casa del carrer Bassella 
número 29

221944/01/10 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un tros de claveguera per 
desguàs en la part que dona al carrer Bassella en la casa del carrer San 
Antonio número 9

331944/01/11 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 4 m2 de la paret de la 
cuina de la casa del carrer Esquirol número 5

441944/01/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una cambra frigorífica de 
2'10 metros de llarg per 2'40 metres d'alçada i 1'25 metres d'ampla de 3/4 
cavalls de força elèctrica en el carrer Rector Tomàs Vila número 7

551944/01/25 1944/  /  

448 Hi ha el permís  d'Obras Públicas per estar la casa en la carretera 
de Mollet a Moyá km.19

Expedient de llicència d'obres menors per fer 2 metres més ampla el portal 
d'entrada de la casa del carrer Queipo de Llano número 76

661944/01/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un forn per l'elaboració de pa de 
4'50 metres de llarg per 4'20 metres d'ampla i 2'70 metres d'alçada en el carrer 
San Juan número 14

771944/01/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per modificar l'entrada  i obrir una 
finestra al costat de l'entrada en la casa del carrer Bassella número 47

881944/01/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per posar una porta vidriera, obrir un 
portal per pasar de la casa del carrer Cruces número 33 a la del número 35

991944/01/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de l'aigüera de la 
cuina de la casa del carrer Vich número 34

10101944/01/07 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per desmuntar sense reconstruir 12 
metre d'un cobert que amenaça perill en el carrer Baja Padró número 14

11111944/01/27 1944/02/10
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448Expedient de llicència d'obres menors per canviar quatre teules de la teulada 
de la casa de la plaça de los Martires número 13

12121944/01/27 1944/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 5 pedres (tobas) del forn per 
fer pa en el carrer San Pablo número 2

13131944/02/02 1944/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal d'entrada de 2'30 metres 
per 0'90 metres en la façana, una paret de 16 m2. a l'interior i un cuina petita en 
la casa del carrer Calvo Sotelo número 23

14141944/02/08 1944/02/09

448 Hi ha un d'Obras Públicas per la col·locació d'una canonada de 10 
metres per les aigües residuals a través de la ctra. de San Lorenzo 
Savall a Llinas  i ramal a San Pedro de Vilamajor km 16'810

Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 7

15151944/02/07 1944/03/01

448Expedient de llicència d'obres menors per ampliar 3 m2. un cobert d'uralita, 
canviar una vàlvula d'una bassa, fer 2 esglaons tot en el interio de la casa del 
carrer San Juan número 5

16161944/02/09 1944/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un dipòsit de 80 cms. d'alçada per 
70 cms. d'amplada a l'interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 
31

17171944/02/09 1944/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2 i enralolar 12 m2 
en la botiga i fer un cel ras de 15 m2. i enrajolar una habitació de 12 m2. a 
l'interior de la casa de la plaça de los Martires número 17

18181944/02/09 1944/03/01

448Expedient de llicència d'obres menors per reformar la cuina, canviar 16 
esglaons de l'escala i enrajolar 26 metres en el carrer Baja San Pedro número 
16

19191944/02/22 1944/03/01

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 6 rajoles en l'entrada de la 
casa del carrer Bassella número 49

20201944/02/28 1944/03/01

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 16 metres líneals de 
canonada de desaigüe per una altra més gran en la casa del carrer Cruces 
número 47

21211944/02/28 1944/03/01

448 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 105/1947 abans 
número 7/1947 bis

Expedient de llicència d'obres menors per fer reparacións a la casa del carrer 
Baja Padró número 4

22221944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar un cobert d'uralita esfondrat 
per un temporal de pluja i vent en el carrer de San Miguel del Fay número 8

23231944/03/03 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar teules de la teula de la casa 
de la carretera de San Miguel del Fay número 20

24241944/03/03 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per posar 20 m2. de mosaic en la botiga, 
repasar arrebossats de la mateixa, construir 18 m2. d'envà i arreglar la cuina en 
plaça de los Mártires número 14

25251944/03/03 1944/03/08

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar els desperfectes de la 
teulada ocasionats pel temporal de vent i pluja dels últims temps en la casa de 
la carretera de San Miguel del Fay número 46

26261944/03/03 1944/  /  
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448Expedient de llicència d'obres menors per empalmar un desaigüe de la casa 
del carrer Millan Astray número 21 a la claveguera que pasa per aquest carrer

27271944/03/09 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar el arrebossat de la façana i 
algunes reperacions a l'interior de la casa del carrer Esquirol número 53

28281944/03/09 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 12 m2. de cobert en el 
hort de davant de la casa del carrer Alta Hospital número 6, que el temporal es 
va emportar

29291944/03/09 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 25 m2. en una 
paret interior lateral que ja estava inclosa en les últimes obres realitzades i 
sol·licitades en el carrer Agustín Santacruz número 60

30301944/03/15 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un quarto de bany de 3 
m2. de superfície per 2'70 m. d'alçada a l'interior de la casa del carrer San Juan 
número 31

31311944/03/15 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2. de paret a l'interior 
de la casa del carrer San Juan número 26

32321944/03/15 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la xemeneia de la teulada en 
la casa del carrer San Juan número 67

33331944/03/20 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per revestiment de llosa en el menjador 
de 10 m2. de la casa del carrer San Pablo número 26

34341944/03/14 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 2 m2. de paret interior de 
la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 11

35351944/03/20 1944/03/22

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 11 m2. d'una paret 
interior de la casa José Antonio número 4

36361944/03/24 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un " chupet "  a l'interior de la 
casa per recollir les aigües pluvials en el carrer Queipo de Llano número 16

37371944/03/27 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un dipòsit en un tros de terra 
anomanada " El Sot " per aprofitar les aigües residuals  del carrer Queipo de 
Llano i que van a parar a aquest tros de terra

38381944/03/27 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 10 teules de la teulada en el 
carrer Rector Tomàs Vila número 2

39391944/03/30 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per fer 90 m2. d'arrebossat i enrajolar un 
terrat de 28 m2. en la part posterior de la casa del carrer General Yagüe s/n

40401944/03/31 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar un wc a l'interior de la casa 
del carrer San Juan número 27

41411944/04/03 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un tendal de lona que 
fa 6 metres d'amplada en el carrer Agustín Santa Cruz número 1

42421944/04/03 1944/04/12

448Expedient de lllicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina i canviar 
dues bigues de la teulada en la casa del carrer Alta de San Pedro número 8

43431944/04/04 1944/04/12
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448Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal en una paret interior i 
traslladar un safareig de lloc en la casa del carrer Agustín Santacruz número 18

44441944/04/05 1944/04/12

448 Aquest expedient és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per reconstruir una escala en el carrer 
Queipo de Llano número 35

45451944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar paret i baixos de la 
mateixa per treure humitats i pintar amb ciment el resta de la paret de la casa 
del carrer Alta del Juncá número 19

46461944/04/11 1944/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit per aigua 
de 1.000 litres a l'interior de la casa del carrer Alta Juncá número 2

47471944/04/15 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de 3'5 m2.  de pedra 
sensa morter anomenada paret seca en el jardí de la casa de la plaça José 
Umbert número 3

48481944/04/14 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 3 rajoles de la cuina de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 38

49491944/03/22 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana i col·locar un rètol en 
la mateixa anunciant una indústria de forn de pa en la plaça de los Mártires 
números 16 i 17

50501944/04/18 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un lavabo de pisa a l'interior 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 64

51511944/04/25 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret lateral que toca 
amb el veí Sr. Gomez i que fa 2'50 metres d'alçada per 10 metres de llarg en 
l'Avinguda del Caudillo número 10

52521944/04/26 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar un wc, dos fogons per carbó 
vegetal i repasar la llum elèctrica del jardí en el carrer Agustín Santa Cruz ( 
Torre Lluró )

53531944/05/04 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar amb dues mans de calç el 
pati exterior, repasar esquerdes envàns exteriors i reparar 1 m2. l'enrajolat del 
pis i reparar 7 m2. arrebossats de la façana de la casa del carrer Agustín Santa 
Cruz número 62

54541944/05/04 1944/  /  

448 Aquest expedient sols és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per reconstruir una paret en el carrer 
Vich número 25

55551944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 50 m2. enrajolat interior 
de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 26

56561944/05/02 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 18 m2. de paret i reformar 
una llar de foc a l'interior de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 12

57571944/05/07 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar una habitació de 25 m2. a 
l'interior de la casa del carrer Calvo Sotelo número 10

58581944/05/12 1944/  /  
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448Expedient de llicència d'obres menors per reparar pilars d'una pèrgola tumbada 
per un vendaval i clavar ferros a una paret de tanca interior finca en una 
extensió de 73 metres de llarg en el carrer Agustín Santa Cruz " El Serrat "

59591944/05/15 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar 26 m2. d'enrajolat del terrat 
de la casa de la carretera de San Miguel del Fay " Torre Torrents "

60601944/05/15 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un cel ras de 6 m2., 
enderrocar i construir 8 m. d'envà enguixat per les dues cares en la casa de la 
plaça de los Mártires número 3

61611944/05/15 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un travesser en el " 
charagall " d'aigües de darrera la casa de Pedro Valls (Butaret) per poder 
passar un carro en el carrer Alta Hospital número 4

62621944/05/15 1944/05/22

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 3 m2. una habitació de la 
casa del carrer Rector Tomàs Vila número 8

63631944/05/06 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret per contenció de terres 
per baixar als soterranis, fer la vorera i algunes obres de poca importància en la 
casa del carrer Baja del Juncá número 2

64641944/06/05 1944/06/14

448 Aquest expedient és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per col·locar 8 m2. d'uralita i reparar 
canonada desaigüe en el carrer Baja Sagrera números 2 i 4

65651944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per tapar goteres i obres de poca 
importancia en la casa Baja del Hospital número 6

66661944/07/02 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una coberta de 30 m2. en 
el carrer San Juan número 43

67671944/07/04 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret de 14 m2. a 
l'interior de la casa en el carrer Cruces número 13

68681944/07/12 1944/07/19

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un sòcol a l'interior de la 
casa de 5 metres de llarg per 0'20 metres d'alçada en la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 69

69691944/07/12 1944/07/19

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar dos dipòsits d'aigua situats 
en el terrat, construir 7 m d'envà i arrebossar 4'80 m. de paret exterior en el 
carrer San Juan

70701944/07/10 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres i arrebossar 8 m2. en 
la façana de la casa del carrer Calvo Sotelo número 25

71711944/07/10 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà, una cuina, un wc i 
una escala el la casa de la plaça de la Sagrera número 3

72721944/07/17 1944/08/09

448Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana, 
col·locar una cuina i altres obres menors en la casa del carrer Esquirol número 
53

73731944/08/  1944/08/09

448Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar 12 m2. davant la casa del 
carrer Vich número 34

74741944/08/09 1944/08/09
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448Expedient de llicència d'obres menors per posar mosaic en 7'80 metres en la 
cuina de la casa del carrer Calvo Sotelo número 4

75751944/08/12 1944/08/  

448Expedient de llicència d'obraes menors per canviar 4 teules en la coberta i 
netejar "el agua fondo" de la mateixa en el carrer Agustín Santacruz número 27

76761944/08/16 1944/08/  

448Expedient de llicència d'obres menors per construir 7'85 m2. de paret de 0'15 
m. i una escala de 13 esglaons de o'70 m. d'ampla per donar accés al hort en el 
carrer Bassella número 33

77771944/08/14 1944/08/  

448 Aquest expedient és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per obrir un cami en el carrer Rector 
Tomàs Vila número 4

78781944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres en el carrer Rector 
Tomàs Vila número 1

79791944/08/22 1944/08/30

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la xemeneia i reparar 
goteres en la casa del carrer Bassella número 37

80801944/08/22 1944/08/30

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un envà de 3 metres de 
llarg per 2 metres d'alçada en la casa del carrer Baja de San Pedro número 10

81811944/08/24 1944/08/30

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 3 bigues de la coberta que 
dona al carrer Estricadors de la casa del carrer Cruces número 31

82821944/08/29 1944/08/30

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà a l'interior de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 9

83831944/08/29 1944/09/06

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 91 m2. del terrat de la casa 
del carrer Queipo de Llano (Agustín Santacruz número 82)

84841944/09/04 1944/09/06

448Expedient de llicència d'obres menors per construir 5'20 m2 de paret de 38 cm. 
de gruix i col·locar 30 metres lineals de sòcol de 20 cm. d'alçada en la planta 
baixa de la casa del carrer Amargura número 3

85851944/09/04 1944/09/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la modificació d'un envà interior en la 
casa del carrer Alta San Pedro número 1

86861944/09/04 1944/09/06

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 16 m2. i 
arrebossar-lo a l'interior de la casa del carrer Calvo Sotelo número 17

87871944/09/08 1944/09/13

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina i posar 2 
m2. de rajoles en la casa del carrer Alta Juncá número 24

88881944/09/08 1944/09/13

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 1 m2. de paret en la 
galería interior de la casa de la Plaça de los Mártires número 15

89891944/09/08 1944/09/13

448Expedient de llicència d'obres menors per fer 30 cm. més ampla el portar que té 
davant la casa i que comunica amb l'hort en el carrer Hospital número 42

90901944/09/21 1944/09/27

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la rematada de la xemeneia 
per ser el seu estat ruinós en la casa del carrer Cruces número 11

91911944/09/21 1944/09/27

448Expedient de llicència d'obres menors per desembossar i canviar la canonada 
de desaigüe del wc en el carrer Rector Tomàs Vila número 18

92921944/09/21 1944/09/27
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448Expedient de llicència d'obres menors per aixecar i arrebossar una paret de 18 
metres de llarg per 1'20 metres d'alçada i modificar la vessant d'un cobert que 
fa 6'20 metres d'ampla per 5'10 metres de llarg en la plaça José Umbert 
Ventura número 1(Peña Deportiva)

93931944/09/29 1944/10/18

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar un tros de paret en la 
façana de la casa del carrer Alta San Pedro número 2

95951944/10/01 1944/10/18

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una bassa de 4m2 a 
l'interior carrer Queipo de Llano número 10

96961944/10/02 1944/10/18

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret amb línea al carrer i 
instal·lar 400 litres d'aigua a la casa d'avinguda Doctor  Reig

97971944/10/04 1944/10/18

448Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret de ciment i tanca 
fins a 2 metres del nivell del carrer i intal·lar aigua per les obres en l'Avinguda 
del Doctor Reig

98981944/10/13 1944/10/  

448Expedient de llicència d'obres menors per reforçar unes bigues, canviar dues 
finestres, reparar goteres i alguna altra obra petita en la casa del carrer Sant 
Antonio número 21

99991944/10/19 1944/10/25

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un pedestal en forma 
de capella que fa 1 metre d'amplada, 0'90 metres de llargada i 2'30 metres 
d'alçada en el bosc de la casa de l'avinguda Doctor Antonio Reig

1001001944/10/22 1944/10/25

448Expedient de llicència d'obres menors per desembossar un clavegueró que fa 
9'75 metres de llarg en el carrer Doctor Tomàs Borrell número 32

1011011944/10/22 1944/10/25

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar les fustes de 4 esglaons i 
enrajolar 25 m2. a l'entrada de la casa de la plaça de los Mártires número 9

1021021944/10/23 1944/10/25

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una llar de foc en el primer 
pis de la casa del carrer Calvo Sotelo número 23

1031031944/10/26 1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 2 m2. en el camí de la 
casa del carrer Estricadors número 19

1041041944/10/26 1944/11/08

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres, reconstruir un envà 
de 4'80 metres de llargada per 3'05 metres d'alçada i pintar la façana amb calç 
en la casa del carrer General Queipo de Llano número 52

1061061944/11/07 1944/11/08

448 Aquest expedient és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per reforma interior de la casa del carrer 
Gallifa número 2

1071071944/  /  1944/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir en l'hort una paret de 3'5 
m2. i fer una pica per porcs de 2'50 metres de llargada en el carrer Baja 
Hospital número 48

1081081944/11/18 1944/11/22

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de tanca en el 
carrer Bassella número 45

1091091944/11/18 1944/11/22
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448Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un wc i un lavabo, 
modificar un portal  i construir 15 m2 d'envà a l'interior de la casa del carrer 
Rector Tomàs Vila

1101101944/11/21 1944/11/22

448Expedient de llicència d'obres menors per tancar amb pals de ferro i filferro 
d'arç uns 90 metres lineals en dos trossos de terreny de la casa del carrer Baja 
del Juncar número 16

1111111944/11/21 1944/11/29

448Expedient de llicència d'obres menors per " enfoscar " la paret lateral de la casa 
que fa 7'15 metres de llarg per 1'80 metres d'alçada en el carrer San Quirico 
número 15

1121121944/11/24 1944/11/29

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una coberta de 26 m2. a 
l'interior de la casa del carrer Alta de l'Hospital

1131131944/11/29 1944/11/29

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 bigues de fusta d'un cobert 
de davant la casa del carrer Baja San Pedro número 4

1141141944/11/30 1944/12/06

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 10 suports de ferro per 
subjectar dos telers en el carrer Agustín Santacruz número 60

1151151944/11/30 1944/12/06

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar, construir cels rasos i 
parets envà a una alçada de 3'30 m en les dues plantes de la casa de la plaça 
José Umbert número 6

1161161944/12/01 1944/12/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà de 5 m. de 
llargada per 3'40 metres d'alçada i reconstruir un pilar de 45 x 25 cm. i 2 metres 
d'alçada en la vinya que té al final del carrer San Quirico

1171171944/12/05 1944/12/06

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una vidriera en la galería ( 
façana posterior), que fa 3'13 metres de llarg per 1'80 metres d'alçada i 
construir un envà de 2 metres de llarg per 1 metre d'alçada en la casa del 
carrer Queipo de Llano

1181181944/12/05 1944/12/06

448Expedient de llicència d'obres menors per repasar arrebossats d'alguna paret 
per poder blanquejar-les a l'interior de la casa de la plaça San Antonio número 1

1201201944/12/18 1944/12/20

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 15 metres de la coberta i 
arrebossar uns 10 m2 a l'interior de la casa del carrer Alta Juncá número 32

1211211944/12/20 1944/12/20

2598Expedients de llicència d'obres menors per treure roques i terres en el terreny 
situat a la Ctra.  Mollet a Moià pk. 20 Hm. 2 i un permís per fer una permuta de 
terrenys

1944/  /  1946/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per construir una pèrgola i reformar dos 
trams d'una tanca d'un edifici. Carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a 
Sant Pere de Vilamajor km. 17 hm. 8

1945/  /  1945/  /  

2598 - Permís d'obres públiques provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per fer modificacions. Ctra.  de Mollet a 
Moià pk.19 hm. 2

1945/  /  1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un wc en lloc d'un 
d'antic existent en el carrer Cruces número 9

111945/12/21 1945/  /  
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448Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres, col·locar " un cañon 
" de la canonada i altres obres sensa importancia en el interior de la casa del 
carrer Amargura número 2

221945/  /  1945/02/09

448 Aquest expedient realment tindría que tenir el número d'expedient 
125/1944 i ara té el número 4/1945. Les dates d'entrada realment 
són 5/01/1944 i la data d'aprovació 9/02/1944

Expedient de llicència d'obres menors per reparar el paviment d'entrada a la 
casa que fa 24 metres de llarg per 2 metres d'ampla, reparar goteres i construir 
8 metres líneals de pedra rustica en el jardí de l'avinguda del Caudillo 
(carretera a Castellterçol)

441945/01/05 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres i tallar un xiprer que 
hi ha a l'hort de la casa del carrer San Juan número 16 (Can Corderas)

551945/01/05 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per en un envà canviar de lloc una porta 
de 1'60 m2. en el carrer Agustín Santacruz número 9

661945/01/18 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un petit armari, que ja hi ha 
fet el fondo i un lateral desde fa molts anys en el carrer Queipo de Llano 
número 5

771945/01/22 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc a l'interior de la 
casa del carrer San Juan número 5

881945/01/25 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un cobert  de 6 m2. a 
l'interior de la casa del carrer Baja del Padró número 20

991945/01/25 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar humitats en la façana 
provocades pel desaigüe del terrat en la casa de la plaça de los Mártires 
número 15

10101945/01/26 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar 5'60 m2. davant l'entrada 
del garatge del carrer Vich número 18

11111945/01/27 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una cuina i reparar rajoles, 
un armari reparar les parets i un tros d'enrajolat en la casa del carrer Bassella 
número 29

12121945/01/27 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la coberta de l'escala que fa 
3'20 x 2'90 metres i treure de la façana lateral la canonada d'entrada d'aigua en 
la casa de la plaça de los Mártires número 3

13131945/02/03 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar uns 2'90 m2 i blanquejar 
la façana amb calç en la casa del carrer Alta de San Pedro número 6

14141945/02/05 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar el forn de la fleca del carrer 
San Pablo número 2

15151945/02/08 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar humitats i reparar la 
canonada de desaigüe del wc i el dipòsit del mateix en la casa del carrer 
Agustín Santa Cruz número 11

16161945/02/08 1945/02/09

448Expedient de llicència d'obres menors per fer unes petites obres i canviar 12 
"basillas" en les cases dels carrers San Clemente número 3 i Alta del Padró 
número 2

17171945/02/12 1945/02/23
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448Expedient de llicència d'obares menors per reparar una gotera i un cobert que 
fa 2'20 x 2'40 m d'amplada i 2 metres d'alçada i construir dos pilars de 30 x 30 
cm i 2 metres d'alçada en el carrer Gallifa número 32

18181945/02/12 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i construir un envà que fa 
1'80 metres d'amplada per 2'32 metres d'alçada i fer varies petites obres en 
l'Avinguda del Caudillo número 11

19191945/02/13 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret lateral que fa 
13'50 metres de llargada per 4'60 metres d'alçada i construir una barana de 
pedra en el jardí de 12 metres de llargada per 0'40 metres d'alçada en el carrer 
San Juan número 11

20201945/02/15 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta, reparar la 
xemeneia i enrajolar 12 m2. en el interior de la casa del carrer Queipo de Llano 
número 19

21211945/02/17 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta als Afores número 
2

22221945/02/17 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una xemeneia a l'interior de 
la cas de 8 metres d'alçada, sortint 1 metre del final de la coberta en la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 60

23231945/02/17 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un pilar dins la casa 
per reforçar el sostre en el carrer Queipo de Llano número 3 ( Rector Tomàs 
Vila número 3 )

24241945/02/17 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit,  de 6'40 
metres de llarg per 3'55 metres d'amplada per 1'30 metres de profunditat, per 
aigua en el pati de la casas de l'Avinguda del Caudillo número 32

25251945/02/19 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de maons en el carrer 
Rector Tomàs Vila número 8

26261945/02/19 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc per posar unes 
portes vidrieres en el portal d'entrada de la casa del carrer Queipo de Llano 
número 50

27271945/02/22 1945/02/23

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 140 m2. en els baixos de la 
casa del carrer General Yagüe s/n

28281945/02/24 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una cuina, un envà 
de 18 m2. i aixecar 0'40 metres una finestra que hi ha a la façana de la casa del 
carrer Queipo de Llano número 26

29291945/02/27 1945/03/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un safareig a l'hort 
de l'interior de la casa de 4 metres de llarg per 2 metres d'ample i 1 metre de 
profunditat en el carrer Queipo de Llano número 12

30301945/02/27 1945/03/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una paret a l'hort de 13 
metres de llargada per 2'55 metres d'alçada i 0'60 metres de gruix en el carrer 
Queipo de Llano número 32

31311945/02/27 1945/04/06
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448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 5 esglaons d'una escala 
interior i 6 m2 d'un envà en el carrer San Antonio número 7

33331945/02/28 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la paret interior de 
la casa de 60 cm. d'ampla per 1'90 metres d'alçada en el carrer San Juan 
número 37

34341945/03/02 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una xemeneia interior, 
col·locar un lavabo i un "arrimadero" rajoles en un total de 5 m2 en el carrer 
Rector Tomàs Vila número 26

35351945/03/02 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la cuina de l'interior de la 
casa en el carrer Agustín Santacruz número 13

36361945/03/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la cuina, fer una galeria 
en la façana de l'hort de 3 x 8'5 metres i construir 30 m2 d'envà i d'un portal de 
la façana convertir-lo en finestra i fer un portal d'entrada en el interior de la casa 
del carrer San Juan número 65

37371945/03/06 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un wc i construir una 
xemeneia de 30 x 30 cm d'ampla i 2'20 metres d'alçada en el carrer Agustín 
Santacruz número 9

38381945/03/10 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar un desaigüe interior en la 
casa de la plaça de los Mártires número 17

39391945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una escala de 12 esglaons 
a l'interior de la casa  del carrer José Antonio número 5

40401945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 30 m2 de la coberta de la 
casa i fer un safareig de 800 litres en el carrer Alta Juncá número 30

41411945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un cel ras de 10 m2. en el 
interior de la casa del carrer Baja San Pedro número 10

42421945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cel ras de 14 m2. 
en el interior de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 8

43431945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 15 m2. de cel ras a 
l'interior de la casa de la plaça José Umbert número 3

44441945/03/12 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar els arrebossats de la botiga 
que fan un total de 3 m2 en la plaça de José Umbert número 1

45451945/03/23 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per un envà de 20 m2. i reparar  
"reguerot" de darrera la casa del carrer San Pedro número 8

46461945/03/25 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar el " reguerot " de darrera de 
la casa del carrer Alta San Pedro número 10

47471945/03/26 1945/04/06

448Expedient de licència d'obres menors per enguixar set metres del sostre en el 
carrer Baja Hospital número 44

48481945/03/  1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per treure el marc d'una porta i tornar a 
posar-lo en el carrer José Antonio número 17

49491945/03/27 1945/04/06
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448Expedient de llicència d'obres menors per tancar amb un portal el final de la 
paret de l'hort i construir un pis de 5 metres d'alçada ( carrer Bassella número 
45 ?)

50501945/  /  1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per modificar una escala de 15 esglaons 
de granit en el carrer Calvo Sotelo número 9

51511945/03/28 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un lavabo a l'interior de la 
casa del carrer Queipo de Llano número 34

52521945/04/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar vàries esquerdes en el carrer 
Baja Juncá número 20

53531945/04/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina i col·locar 
20 rajoles blanques en el carrer Queipo de Llano número 17

54541945/04/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per construir 11'40 m2. de cel ras, 38'08 
m2 d'arrebossat i pintar i col·locar 11'40 m2. de mosaic en la casa de la plaça 
de la Sagrera número 3

55551945/04/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 12'60 m2 en la botiga de 
la casa del carrer José Antonio número 3

56561945/04/03 1945/04/06

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una habitació 
destinada a menjador en la coberta del terrat en l'Avinguda del General Mola 
número 1

58581945/04/10 1945/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per reformar un cobert, modificar entrada 
escales, construir una barana en la terrassa i arrebossar la façana en la casa 
del carrer Agustín Santa Cruz

59591945/04/12 1945/04/12

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar dos wc i un lavabo de lloc, 
construir 14 m2 d'envà i allargar un cobert del pati interior que fa 1'80 metres 
d'ampla per 4 metres de llargada en la plaça José Umbert Ventura número 10

60601945/04/16 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un dipòsit d'aigua de 800 
litres, netejar la teulada, repasar arrebossats interiors i canviar la cuina 
econòmica que fa 70 cm. en el carrer Agustín Santa Cruz número 61

61611945/04/15 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 80 rajoles en el wc en el 
carrer José Antonio número 8

62621945/04/10 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres menors per fer 13 m2.  d'enrajolat en el soterrani 
de la casa del carrer San Juan número 53

63631945/04/17 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar l'entrada de la casa de 18 
m2. i reparar la cuina posan 3 m2. de rajoles blanques en el carrer San Quirico 
número 5

64641945/04/15 1945/04/20

448Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un wc i una dutxa de 2 m2., 
canviar 17 m2. de rajoles en el interior de la casa i acompanyar la claveguera 
de la casa en una longitud de 32 metres amb una canonada de ciment de 20 
cm. fins la claveguera general que pasa per el carrer San Quirico en la casa del 
carrer Millan Astray número 67

66661945/04/22 1945/  /  
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448Expedient de llicència d'obres menors per treure un "arrimadero" de fusta i 
arrebossa 8 m2. de la paret de la botiga del carrer José Antonio número 17

67671945/04/27 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una paret envà i reparar 
la coberta de la casa en el carrer Alta Hospital número 10

68681945/04/26 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina, 3 m2. de 
rajoles i tapar vàries esquerdes en el interior de la casa del carrer Rector 
Tomàs Vila número 21

69691945/04/26 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta de la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 32

70701945/05/03 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 10 pals de fusta de 1'50 
metres d'alçada i tancar amb filferro d'arç sobre una pare ja existent que fa 
18'20 metres de llarg per 2'2 metres d'alçada en l'avinguda del General Mola 
número 5

72721945/05/07 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una cuina econòmica de 60 
cm. i corra la pica 50 cm. en la casa del carrer Baja del Padró número 28

73731945/05/16 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar les vidrieres de l'entrada de 
la botiga del carrer Rector Tomàs Vila número 26

74741945/05/16 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 7 m2. i reparar la 
coberta de la casa del carrer Queipo de Llano número 40

75751945/05/14 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga, posar una porta 
vidriera, conduir el desaigüe de la pica fins l'hort del davant i blanqueja la 
façana de la casa del carrer Esquirol número 53

76761945/05/19 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reformes en el sostre de la casa de 
la plaça San Antonio número 4

77771945/05/23 1945/  /  

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar 8 m2. d'arrebossat del 
menjador, reparar xemeneia de la cuina, construir un envà de 6 m2., col·locar 
wc i construir 7'30 metres de claveguera en el pati de la casa del carrer Cruces 
número 27

78781945/05/24 1945/06/12

448Expedient de llicència d'obres menors  per fer un "común" en el interior de la 
casa, reconstruir el sostre de 4 x 4 metres, enrajolar 16 m2., repasar 26 m2. de 
la coberta i fer una finestra de 1'45 x 0'80 metres en la façana de la casa de la 
plaça Pervera número 3

79791945/05/24 1945/06/12

448Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una nevera de 1'75 
metres de llarg per 0'90 metres d'alçada i 0'57 metres d'amplada en la botiga 
del carrer Agustín Santa Cruz número 59

80801945/06/04 1945/06/12

448Expedient de llicència d'obres menors per repasar la coberta i varis arrebossats 
de la planta baixa de la casa del carrer Vich número 19

81811945/06/04 1945/06/12

448Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en un pati interior 
de la casa amb unes dimensions de 4 metres de llarg, 3'50 metres d'amplada i 
3 metres d'alçada en el carrer del Juncá número 20

83831945/06/12 1945/06/12
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448Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta de la casa, fer més 
grans dues finestres i intal·lar 400 litres d'aigua del cabal del municipi en el 
carrer del General Queipo de Llano número 74

84841945/06/13 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per la reparació de l'arc de la porta 
d'entrada de la casa del carrer Alta Sagrera número 6

85851945/06/14 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per reparar les esquerdes de las parets 
de l'interior de la casa en el carrer Agustín Santacruz número 48

86861945/06/18 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per fer una cambra amb paret d'envà de 
3 metres de llarg, 2'20 metres d'amplada i 2'50 metres d'alçada en el carrer 
Calvo Sotelo número 31

87871945/06/28 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per construir una escala a l'interior de la 
casa, col·locar uns marcs en les obertures de la façana que ja estava previst en 
els plànos de la casa i construir un cobert per galliner de 17 metres de llarg per 
2'40 metres d'amplada en el carrer General Yagüe s/n

88881945/06/28 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per repasar i pintar la façana de la casa 
del carrer José Antonio número 15

89891945/06/30 1945/07/10

448Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina que fa 80 
cm. de llarg en el carrer Alta del Juncá número 7

90901945/07/20 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 6 rajoles blanques en la 
cuina i fer 6 "aristas" amb guix a un armari de la casa del carrer Amargura 
número 3

91911945/07/20 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 3 ferros de 80 cm. de llarg 
en la paret posterior del jardí de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 
71

92921945/07/20 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per desembossar canonada de l'aigüera 
col·locan 3 m. de canonada " Rocalla" en la casa del carrer Agustín Santa Cruz 
número 88

93931945/07/20 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per repasar uns 10 m2. d'arrebossat de 
la façana de la casa de la plaça José Umbert número 1

94941945/07/20 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per verificar una tanca que té a la seva 
propietat i demana permís per treure terra per construir un garatge al costat de 
la casa de P.D. , de 3 metres de façana per 6'5 metres de fondo en el carrer 
Vich número 10

95951945/07/27 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 18 m2. de coberta i 16'50 
m2. de cel ras en el interior de la casa del carrer Esquirol número 47

96961945/07/27 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per construir 60 m2. de paret envà i 40 
m2. de cel ras en el interior de la casa del carrer Cruces número 25

97971945/07/27 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un tram d'escala de 
14 esglaons en el interior de la casa del carrer Alta San Pedro número 2

98981945/07/30 1945/08/07
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449Expedient de llicència d'obres menors per reformar la cuina col·locan 40 rajoles 
blanques i enrajolar amb mosaic 15 m. en la casa del carrer San Pablo número 
2

99991945/08/03 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per arreglar un quarto per rebost en la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 81

1001001945/08/01 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 52 m2. de coberta i fer 4 
finestres en la façana de 1'50 x 1 metres en la casa del carrer Alta Padró 
número 22

1011011945/08/06 1945/08/07

449Expedient de llicència d'obres menors per fer 10 m2. d'arrebossat a l'interior de 
la casa del carrer José Antonio número 1

1021021945/08/07 1945/08/  

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el hort 
de davant la casa del carrer Millan Astray número 15

1031031945/08/16 1945/08/  

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
en l'hort del carrer Millan Astray

1041041945/08/16 1945/08/21

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 10 m2. de paret envà i 
arrebossar 20 m2. de paret a l'interior de la casa del carrer Baja San Pedro 
número 18

1051051945/08/20 1945/08/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fer una claveguera de 20 metres per 
empalmar a la claveguera general que pasa per davant la casa del carrer Millan 
Astray número 69

1061061945/08/20 1945/08/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fixar un marc de fusta en un cobert 
del pati de la casa i construir una finestra en l'Avinguda del General Mola 
número 1

1071071945/08/25 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres menors per clavar 4 ferros en el patí de la Peña 
Deportiva en la plaça José Umbert  número 1

1081081945/08/25 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres en la casa del carrer 
Calvo Sotelo

1091091945/08/25 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar un cobert amb plaques 
"d'uralita", reparar portal i rebaixar terres en el pati de la casa de l'avinguda del 
Caudillo número 13

1101101945/08/27 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en la part exterior de 
la casa del carrer Millan Astray número 51

1111111945/08/29 1945/09/04

449Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un envà de 1'80 metres 
de llargada per 2'40 metres d'alçada i tapar un portal interior de 0'60 metres 
d'amplada per 2 metres d'alçada en la casa del carrer San Quirico número 14

1131131945/09/05 1945/09/  

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar amb calç la 
façana que fa 10 metres de llargada per 4'60 metres d'alçada de la casa del 
carrer del General Queipo de Llano número 74

1141141945/09/05 1945/09/  

19/12/2016 Pàgina 419 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc de fusta per una 
finestra en la façana de la casa del carrer Amargura número 9

1151151945/09/10 1945/09/  

449Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 9'30 m2. i obrir 
una finestra en l'interior de 1 metre d'amplada per 1'40 metres d'alçada en la 
casa del carrer San Juan número 2

1161161945/10/02 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per rectificar un angle d'una paret o 
cobert en construcció alçada 4'80 metres i modificar 9 esglaons que donen 
accés a un hort interior en el carrer Queipo de Llano número 90

1171171945/10/02 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per construir un terrat davant la casa 
amb unes dimensions de 10'80 metres de llargada , 3'40 metres d'amplada i 5 
metres d'alçada en el carrer Bassella número 45

1181181945/10/03 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir una entrada secundària i posar 
una finestra en la casa del carrer Bassella número 51

1191191945/10/04 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 4 metres de llarg per 
3 metres d'alt en la casa de l'Avinguda del Caudillo número 11

1201201945/10/05 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un terrat de 7 m2. en el interior de 
la casa del carrer Millan Astray número 55

1211211945/10/08 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 6 m2. en el interior de 
la casa del carrer Padró número 26

1231231945/10/12 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina i fer un 
envà de 15 m2 en la casa del carrer Alta Padró número 18

1241241945/10/15 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal de 2'10 metres d'alçada 
per 0'75 metres d'ampla en la façana i fer una escala de 12 esglaons en el 
interior de la casa del Carrer San Quirico número 7

1251251945/10/22 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 24 m2. el interior de la casa 
del carrer Hospital número 48

1261261945/10/19 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar unes rajoles a la cuina de la 
casa del carrer Queipo de Llano número 15

1271271945/10/18 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i reconstruir un envà de 
3'35 metres de llarg per 2'80 metres d'alçada, posar 14 m. de mosaic i reparar 
l'excusat i col·locar un wc en la casa de l'Avinguda José Antonio número 17

1281281945/10/29 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per modificar la cuina col·locan 4'60 m2. 
de rajoles i 12 m. de mosaic, reparar desguàs del wc en la casa del carrer 
Agustín Santa Cruz número 1

1291291945/10/29 1945/11/21

448 La Sociedad Coral " El Capullo" és la Societat Coral La PoncellaExpedient de llicència d'obres menors per fer un envà de 4 m2. i enrajolar 3 m2. 
en la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 11

1301301945/10/31 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar un esglaó del portal 
d'entrada de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 28

1311311945/10/28 1945/11/21
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449Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal de 2'30 metres 
d'amplada per 2'50 metres d'alçada en la façana de la casa del carrer Queipo 
de Llano número 76

1321321945/11/08 1945/11/21

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar 4 metres de clavegueró en el 
jardí fins trobar la claveguera general en la casa de l'Avinguda del Caudillo 
número 34

1331331945/10/16 1945/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per pasar uns fils desde la fabrica Roca 
Umbert fins a la casa del carrer Gallifa número 4 per tenir llum en el despatx del 
gerent de la fabrica

1341341945/10/17 1945/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar 2 m2. d'arrebossat de la 
façana de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 54

1351351945/10/18 1945/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 26 m2. un dipòsit 
cobert per una volta en el pati de la casa del carrer Cruces número 9

1361361945/10/16 1945/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per treure les portes d'entrada i col·locar 
en el seu lloc un marc amb vidrieres i porticons en el carrer Amargura número 1

1381381945/11/28 1945/12/14

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar de lloc un dipòsit d'aigua i 
construir un envà de 2 metres de llarg per 2 metres d'alt en les golfes de la 
casa del carrer San Juan número 2

1391391945/11/28 1945/12/14

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en el interior de la 
casa del carrer Barcelona número 80

1411411945/12/17 1946/01/02

449Expedient de llicència d'obres menors per posar una canonada de desguàs de 
32 metres de llarg en un solar de davant de la casa Afueras número 2

1421421945/12/17 1946/01/02

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un lloc de venda 
ambulant per la Festa Major. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant 
Pere de Vilamajor, pk. 16'500

1946/  /  1946/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un lloc de venda 
ambulant per la Festa Major. Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a 
Sant Pere de Vilamajor, pk.16'500

1946/  /  1946/  /  

2598 - Permís AjuntamentExpedients de llicència d'obres menors per pasar una canonada d'aigua per la 
carretera de Mollet a Moià per instal·lar una escomesa d'aigua a la finca de la 
seva propietat de l'Avinguda del Caudillo

1946/  /  1946/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per l'establiment d'un clavegueró de 
desguàs de conducció d'aigües pluvials a traves de la Ctra. Sant Llorenç Savall 
a Llinás, km. 16,580 en una longitud de 7'75 metres

1946/  /  1946/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar dos llocs de fira per la 
festa major. Carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de 
Vilamajor, pk. 16'500

1946/  /  1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per construir una barana de 12 metres 
de llarg i 0'70 metres d'alt feta de maons en el jardí de la casa del carrer 
Esquirol número 69

111946/01/02 1946/01/09
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449Expedient de llicència d'obres menors per reparar un desguàs en la casa del 
carrer Vich número 36

221946/01/05 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar el desguàs del wc i el 
safareig, construcció d'un dipòsit d'aigua de 1'60 metres de llarg , 1 metre 
d'ample i 0'80 metres de profunditat en el carrer Agustín Santa Cruz número 61

331946/01/02 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar les esquerdes de la façana 
de la casa de la palaça José Umbert número 8

551946/01/08 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar els danys ocasionats per un 
temporal de vent en la façana de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 
73

661946/01/07 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir o reparar un cobert ja 
existent en el hort del pati de darrera de la casa de l'Avinguda del Caudillo 
número 5

771946/01/08 1946/01/09

449Expedient de llicència d'obres menors per muntar fogons i enrajolar 6 metres 
per 2 metres en la casa del carrer Amargura número 9

881946/01/19 1946/01/21

449Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 5 metres en un terrat de 
dins la casa del carrer José Antonio número 7

991946/01/25 1946/01/  

449Expedient de llicència d'obres menors per modificar una claraboia que fa 0'60 x 
0'60 metres per una de 1'50 x 1'50 metres, instal·lada en el terrat i canviar de 
lloc unes màquines instal·lades en el taller de serralleria en la plaça José 
Umbert Ventura número 3

10101946/01/24 1946/01/  

450 Aquest expedient no sembla aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert amb la 
coberta de "uralita" de 10 metres de llarg per 6 metres de profunditat en el 
carrer Pervera número 5

12121946/02/08 1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un " arrimadero " 
amb rajoles blanques que fa 4'90 metres de llarg per 1'80 metres d'alt en la 
casa del carrer Baja Sagrera número 11

13131946/02/12 1946/02/18

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar un armari dins la casa del 
carrer Queipo de Llano número 6

14141946/02/19 1946/03/04

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir dues finestres en un pati 
interior, arrebossar 24 m2. de paret i fer una cuina i reparar uns desperfectes 
en la casa del carrer Queipo de Llano número 27

15151946/02/23 1946/03/04

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 6 metres de 
llarg per 6 metres d'alt de la casa del carrer Millan Astray número 51

16161946/02/25 1946/03/04

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 1'20 m2. de rajoles en la 
bancada dels fogons de la cuina, 12 metres lineals de sòcol de 15 cm. d'alçada 
i arrebossar 1'90 m2 de paret del menjador de la casa del carrer Calvo Sotelo 
número 25

17171946/02/26 1946/03/04

449Expedient de llicència d'obres menors per construir 12 m2. de cel ras i col·locar 
12 m2. de mosaic en la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 59

18181946/03/05 1946/03/11
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449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà de 15 m2. i 
obrir un portal interior de 70 cm. d'ample per 1'95 metres d'alçada en la casa 
del carrer San Juan número 2

19191946/03/05 1946/03/11

449Expedient de llicència d'obres menors per posar una cuina econòmica de 0'60 
metres d'amplada, construir 21 metres lineals de parterre i col·locar 3m3 de 
graveta en el jardí de la casa del carrer Agustín Santa Cruz número 77

20201946/03/06 1946/03/11

449Expedient de llicència d'obres menors per acabar les obres de l'interior del 
segon pis de la casa del carrer General Yagüe s/n

21211946/03/08 1946/03/11

449Expedient de llicència d'obres menors per convertir uns baixos de 12 metres de 
llarg per 4'80 metres d'ample en habitatge en la casa del carrer Barcelona 
número 76 bis

22221946/03/08 1946/03/11

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un quarto de bany i 
canviar 85 m2 d'enrajolat de l'interior de la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 17

23231946/03/08 1946/03/11

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana de la 
casa del carrer Bassella número 55

24241946/03/08 1946/03/11

449 Amb aquest permís hi ha hagut problemes amb les obres de la 
façana del carrero Torrente

Expedient de llicència d'obres menors per traslladar una finestra en la façana 
del carrer San Pablo número 2 i obrir una finestra i un portal en la façana del 
carrero Torrente

25251946/03/12 1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors  per reparar una xemeneia en el interior 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 21

26261946/03/13 1946/03/18

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una teulada de 17 m2. i 
posar portes "bentallas" en la casa del carrer Pervera número 5

27271946/03/15 1946/03/18

449Expedient de llicència d'obres menors per emmurallar un solar construint una 
paret en la façana posterior de 20'35 metres de llarg per 1'60 metres d'alçada i 
17 metres de llarg en total en els dos laterals del carrer Avenida del Doctor 
Antonio Reig

28281946/03/18 1946/03/18

449Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar amb mosaic una habitació 
de 18 m2. en la casa de la Plaça de los Mártires número 17

29291946/03/18 1946/03/25

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar una esquerda de l'aigua al 
fons de la façana en el carrer Vich número 13

30301946/03/25 1946/03/25

449Expedient de llicència d'obres menors per recobrir una barana de ferro amb 
envà de maó de 5 metres de llarg per 1 metre d'alt en el interior de la casa de 
l'Avinguda del Caudillo número 14

31311946/03/25 1946/03/25

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un paviment en el dipòsit d'aigua 
de 40 m2. i fer dues finestres de 1'30 metres d'alt per 1'50 metres d'ampla en el 
interior de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 14

32321946/03/25 1946/03/25

449Expedient de llicència d'obres menors per moviment de terres en el solar del 
carrer Agustín Santacruz s/n

33331946/03/26 1946/04/08
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449Expedient de llicència d'obres menors per eixamplar un portar i enderrocar i 
reconstruir un sostre de 4'35 metres d'ample per 9'40 metres de llarg en el 
carrer Cruces número 23

34341946/03/26 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 2'20 
metres d'ample per 2'15 metres de profunditat i 2 metres d'alt cobert amb teules 
en el hort de fora de la casa del carrer Queipo de Llano número 68

35351946/03/26 1946/04/08

449Expedient de llicència d'obres menos per aixecar el terrar que té actualment en 
el interior de la casa i les mides del mateix son 5'20 metres de llarg per 5'10 
metres d'ample i aixecar-lo 3'50 metres en el carrer Cruces número 6

36361946/04/08 1946/04/15

449Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2. i posar 14 esglaons 
de mosaic dins la casa del carrer Cruces número 6

37371946/04/08 1946/04/15

449Expedient de llicència d'obres menors per allargar una finestra per convertir-la 
en balcó en la casa del carrer Baja Padró número 8

38381946/04/08 1946/04/15

449Expedient de llicència d'obres menors per fer una visera trenca aigües sobre el 
portal d'entrada de la façana de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 
8

39391946/04/11 1946/04/15

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 65 m2. d'envà a 
l'interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 14

41411946/04/15 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un sostre de 5'50 metres 
de llarg per 3'50 metres d'ample a l'interior de la casa del carrer Cruces número 
53

42421946/04/15 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar un forn en la casa del carrer 
Queipo de Llano número 50

43431946/04/17 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2. de la paret en la 
galeria de l'interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 48

44441946/04/22 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per revestir amb rajoles 4 m2. en el 
quarto de bany de l'interior de la casa i reparar varies esquerdes en el carrer 
Rector Tomàs Vila número 32

45451946/04/22 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa que 
fa 10 metres de llarg per 10 metres d'alçada, i fer arribar la canonada d'aigües 
pluvials a la claveguera general que pasa pel carrer San Juan número 29

46461946/04/20 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà  de 10 
metres de llarg per 3 metres d'alt en un cobert que hi ha en el hort de davant la 
casa del carrer Gallifa número 14

47471946/04/26 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la coberta de la part posterior 
de la casa que té unes dimensions de 6 metres de llarg per 5 metres d'ample i 
aixecar-la un metre en el carrer San Antonio número 9

48481946/04/25 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar en el portal d'entrada de la 
casa un marc per posar vidrieres de 2'10 metres d'alt per 1'60 metres d'ample 
en el carrer Queipo de Llano número 26

49491946/04/25 1946/05/06
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449Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert en Afueras 
número 2

50501946/04/22 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per construir un "arrimadero" de 5'25 m2. 
amb rajoles de color 15 x 15 cm. en el carrer Rector Tomàs Vila número 26

51511946/04/29 1946/05/06

449Expedient de llicència  d'obres menors per obrir una finestra de 80 cm. d'ample 
per 1 metre d'alçada en la façana lateral i construir un envà de 38 m2. i 14 m2 
de cel ras en la casa del carrer San Juan número 41

52521946/04/30 1946/05/06

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un paviment de 4 metres de llarg 
per 5 metres d'ample en el pati interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila 
número 15

53531946/05/01 1946/05/06

449 Aquest expedient sols és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per demanar l'alineament d'unes obres 
suspeses en el carrer San Pablo número 2

55551946/  /  1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portar, construir una escala i 
un envà de 32 m2., posar una biga de ferro en la galeria de la façana de 
darrere de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 14

56561946/05/14 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un paviment de 10 metres de llarg 
per 6 metres d'ample en l'entrada de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 
11

57571946/05/14 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors  per treure les guies de la porta del 
d'entrada a la casa reparar-les i muntar-les un altre cop en la casa del carrer 
San Juan número 1

58581946/05/14 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors per repasar unes esquerdes de les 
parets de dins la casa del carrer Agustín Santacruz número 40

59591946/05/14 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una construcció de 135 
m2. en el carrer San Juan número 25

60601946/05/14 1946/05/20

449Expedient de llicència d'obres menors per construir una barana de 2'85 metres 
lineals davant de la casa del carrer San Juan número 41

62621946/05/21 1946/06/03

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa en el carrer desde la 
façana fins el connetor de l'aigua i amb la claveguera general en el carrer de la 
Sagrera número 1

63631946/05/24 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar la xemeneia i altres 
reparacions sensa importancia en la casa de la plaça de los Mártires número 9

64641946/06/01 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 4 m2. una paret de 
l'interior de la casa de l'Avinguda Caudillo número 12

65651946/06/12 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar 3 bigues de fusta d'un sostre 
de l'interior de la casa i reconstruir cel ras de 18 m2. en el carrer San Pedro 
número 12

66661946/06/12 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per fer una llar de foc en el menjador de 
la casa del carrer Agustín Santacruz número 36

67671946/06/12 1946/06/17
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449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 6 m2. de paret de 15 cm. 
de gruix en el jardí de la casa de la plaça José Umbert

68681946/06/12 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per fer 2'5 m2 de paret en l'hort de la 
casa del carrer Queipo de Llano número 34

69691946/06/12 1946/06/17

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar la cuina, col·locar 16 
esglaons de granit, 60 m. de mosaic i reparar arrebossats parets interiors de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 62

70701946/06/17 1946/07/01

449Expedient de llicència d'obres menors per modificar les galeries de la façana 
posterior, col·locan una finestra de 1'40 m. d'alçada per 4'50 m. de llarg i 
allargar-les de 2'25 per 4'50 metres en l'Avinguda del Caudillo número 10

71711946/06/17 1946/07/01

449Expedient de llicència d'obres menors per repasar 200 m2 d'arrebossat i 
blanquejar amb calç 92 m2. la paret del jardí amb façana al carrer General 
Queipo de Llano número 86

72721946/06/25 1946/07/01

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 2 m2. en la façana del 
carrer Juncá número 2

73731946/07/04 1946/07/08

449Expedient de llicència d'obres menors per pintar una paret interior de 4 m2 i 
repasar esquerdes en la casa del carrer San Pablo número 10

74741946/07/04 1946/07/08

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana i 
convertir-la en balcó, arrebossar i emblanquinar la façana que fa 5'50 metres 
de llarg per 6 metres d'alt en el carrer Esquirol número 55

75751946/07/15 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 39 metres líneals 
de claraveguero de 20 x 15 i reparar 30 m2 d'arrebossat en els baixos de la 
façana en el carrer Agustín Santacruz número 88

76761946/07/16 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar els arrebossats de set pilars 
reixat de la façana uns 20 m2. i col·locar un dipòsit per aigua potable en 
l'Avinguda del Caudillo número 20

77771946/07/16 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar un dipòsit "d'uralita" en el 
interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 27

78781946/07/20 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per canviar un dipòsit i reparar 
esquerdes en el interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 82

79791946/07/20 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per fer un "desmonte" provisional del 
terreny de davant de la casa de la Ctra. de Mollet a Moyá en el km. 19'250

80801946/07/14 1946/07/22

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar l'interior i unes finestres, 
construir una brana sobre el mur de davant de la casa, arrebossar la façana del 
carrer Baja del Juncá número 21

81811946/08/02 1946/08/12

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una cambra de bany 
en la casa del carrer José Antonio número 19

82821946/08/02 1946/08/12
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449Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana i 
fer-la 1 m2. més gran i reconstruir un banc de cuina de 2'70 metres de llarg en 
el carrer Queipo de Llano número 94

83831946/08/03 1946/08/19

449Expedient de llicència d'obres menors per construir 4 m2. de sostre i construir 
un armari de 2 m2. tot a l'interior de la casa del carrer Baja San Pedro número 
12

84841946/08/07 1946/08/12

449Expedient de llicència d'obres menors per allargar un cobert en el carrer Millan 
Astray número 51

85851946/08/12 1946/08/12

449Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la cuina i reparar part de la 
teulada de la casa del carrer Alta Sagrera número 6

86861946/08/19 1946/08/26

449Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació d'aigua i la construcció 
d'un cobert de 3 metres d'ampla per 3 metres de llarg i 2 metres d'alçada amb 
una coberta de placa al carrer Amargura número 1

87871946/08/08 1946/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 3'50 metres la coberta de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 13

88881946/08/27 1946/09/23

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una escala de 9 
esglaons i reparar la xemeneia en la casa del carrer Baja Padró número 26

90901946/09/18 1946/09/23

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de la paret de l'hort de 
10 metres de llarg en el carrer Millan Astray número 41

91911946/09/22 1946/09/23

449Expedient de llicència d'obres menors per arreglar unes goteres i arreglar una 
finestra en la casa del carrer Vich número 36

92921946/09/26 1946/10/07

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret lateral que toca 
amb el pati de la casa  número 13 i que fa 8 metres de llarg per 5'50 metres 
d'alçada en l'Avinguda del Caudillo número 11

94941946/09/30 1946/10/14

449Expedient de llicència d'obres menors per la reparació de la coberta de la casa 
del carrer Baja Juncá número 5

95951946/09/30 1946/11/28

449Expedient de llicència d'obres menors per posar un marc per una porta a 
l'interior de la casa del carrer San Juan número 12

96961946/09/30 1946/10/14

449Expedient de llicència d'obres menors per repasar 24 m2. de coberta, destapar-
la i col·locar les teules al mateix lloc en la casa del carrer Baja Hospital número 
52

97971946/10/03 1946/10/14

449Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 4 metres a l'interior de la 
casa del carrer Bassella número 21

99991946/10/17 1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per treure un dipòsit de l'interior de la 
casa i enrajolar 2 m2. un terrat en la casa del carrer Vich número 9

1001001946/10/17 1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la xemeneia de la coberta de 
la casa de la plaça Sagrera número 2

1011011946/10/17 1946/11/11

449Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una xemeneia en la 
coberta interior de la casa del carrer San Pablo número 10

1021021946/10/22 1946/11/11
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449Expedient de llicència d'obres menors per fer un cel ras de 12 m2. a l'interior de 
la casa del carrer San Pablo número 22

1031031946/10/25 1946/11/11

449Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert al terrat de 3 
metres de llarg, 1'60 metres d'ample i 2 metres d'alçada, blanquejar amb calç la 
façana de la casa del carrer Agustín Santacruz número 62

1041041946/10/28 1946/11/11

449Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en l'interior de la casa, 
reparar goteres i canviar dues bigues d'un sostre en el carrer Agustín Santacruz 
número 9

1051051946/10/28 1946/11/11

449Expedient de llicència d'obres menors per construir un "común" amb dipòsit a 
l'interior de la casa de 2 m2 en la casa del carrer Baja Juncá número 3

1071071946/11/12 1946/11/18

449Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una finestra i una 
cuina de 2 metres i enrajolar 2 m2. en la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 76

1081081946/11/13 1946/11/18

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar un marxa peu de l'entrada 
del garatge de la casa del carrer Vich número 28

1091091946/10/29 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir  20 m2. de coberta en la 
casa del carrer San Juan número 23

1101101946/11/17 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir a la mateixa alçada  40 
m2. de coberta i fer una cuina a l'interior de la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 31

1111111946/11/17 1946/12/23

449 Aquest expedient solament és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret en el 
torrent en el carrer Cruces número 1

1141141946/  /  1946/  /  

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra en la façana de 
la casa del carrer Bassella número 3

1161161946/11/30 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra de la façana, 
enrajolar amb mosaic 26 m2. de l'interior de la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 14

1171171946/11/30 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per construir una cuina, fer 8 metres de 
canonada de desaigüe fins arribar a la claveguera general que pasa pel carrer i 
fer 25 metres d'arrebossat en l'interior de la casa del carrer Alta Juncá número 1

1191191946/12/16 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per reparar una llar de foc a l'interior de 
la casa del carrer Baja Sagrera número 18

1201201946/11/12 1946/12/23

449Expedient de llicència d'obres menors per reformar 6 esglaons d'una escala 
interior en la casa del carrer Queipo de Llano número 34

1221221946/12/27 1946/12/31

449Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 12 rajoles en el mostrador 
interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 12

1121121946/11/18 1947/01/22

449Expedient de llicència d'obres menors per construir i reformar 60 m2 de paret 
envà i col·locació de 50 m de mosaic en el interior de la casa del carrer Baja 
Juncá número 12

1211211946/12/27 1947/01/22
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2598Expedients de llicència d'obres menors per construir la pared de la façana i 
mides de 20,4 de llarg a l'avinguda Doctor Antoni Reig i la paret de la façana 
amb el manso Ullar de 22,60 metres de llarg per 3 metres alçada

1947/  /  1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per posar una canonada per la 
conducció de l'aigua de la pica al hort per no haver-hi claveguera al carrer,  en 
la casa del carrer Alta Sagrera número 6

111947/01/08 1947/01/13

450Expedient de llicència d'obres menors per adquirir 600 litres d'aigua, construir 
una paret de morte en l'hort que dona al carrer Hospital, un dipòsit per recollir 
les aigües sobrants de la casa amb la seva conducció i un cobert en el carrer 
Baja Hospital número 32

221947/01/07 1947/01/20

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir el sostre a l'interior de la 
casa de 4 metres de llarg per 4'50 metres d'ampla en la casa del carrer Vich 
número 17

331947/01/11 1947/01/11

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de 
parcel·lació de 1'5 metres per 2 d'alçada en el carrer San Juan

441947/01/20 1947/01/27

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes de les parets i 
arrebossar 14 m2. a l'interior de la casa del carrer Baja Hospital número 10

551947/01/23 1947/01/27

450Expedient de llicència d'obres menors per col·locar en el portal d'entrada un 
marc per vidrieres de 2'50 metres d'alçada per 1'60 metres d'amplada en la 
casa del carrer Alta Juncá número 14

661947/01/25 1947/02/03

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir en l'interior de la casa 
una paret de maó de 5 metres de llarg per 6'20 metres d'alt i 0'10 metres de 
gruix en la casa de la plaça José Umbert Ventura número 9

771947/01/30 1947/02/03

450Expedient de llicència d'obres menors per modificar una barana del jardi que fa 
10'5 metres de llarg en el carrer Agustín Santacruz número 61

881947/02/17 1947/02/24

450Expedient de llicència d'obres menors per construir 10 metres de clavegueram 
a l'interior de la casa del carrer Vich número 13

991947/02/17 1947/02/24

450Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una biga de fusta a l'interior 
de la casa del carrer Bassella número 17

11111947/02/24 1947/02/24

450Expedient de llicència d'obres menors per fer 6 m2. d'arrebossat i reparar varies 
esquerdes a l'interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 3

12121947/02/24 1947/02/24

450Expedient de llicència d'obres menors per fer dues portes interiors en la casa 
del carrer Barcelona número 30

13131947/02/20 1947/02/24

450Expedient de llicència d'obres menors per passar una canonada d'uralita de 
pressió per el carrer Indústria per el servei d'incendis en la Fabrica Roca 
Umbert, S.A.

14141947/09/03 1947/05/02

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar unes esquerdes del terrat i 
construir una cuina petita en els soterranis de la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 47

15151947/03/10 1947/03/24
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450Expedient de llicència d'obres menors reparar esquerdes de la casa de la plaça 
Mártires número 1 i de la casa del carrer Agustín Santacruz número 25

16161947/03/20 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una cambra de bany, 
reparar varies esquerdes i fer 38 m2. de vorera a l'interior del pati de la casa del 
passatge del Torrente s/n

17171947/03/20 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2 de paret en la casa 
del carrer José Antonio número 14

18181947/03/20 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes a l'interior de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 11

19191947/03/20 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un rètol en la rematada de 
la façana que digui " Peña Deportiva " en la plaça José Umbert Ventura número 
1

20201947/03/22 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà de 6 metres 
de llarg per 2 metres d'alçada i enrajolar amb mosaic de 14 m2. en la casa de 
la plaça de la Sagrera número 3

21211947/03/22 1947/03/24

450Expedient de llicència d'obres menors per construir un portal de 2 m. d'alçada 
per 1'60 metres d'amplada en la paret de l'hort davant de la casa del carrer 
Baja Hospital número 30

24241947/03/30 1947/04/14

450Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar 200 litres d'aigua i fer més 
gran una finestra de la part posterior de la casa del carrer Estricadors número 5

26261947/04/10 1947/04/14

450Expedient de llicència d'obres per la construcció d'una cambra de bany de 4 
m2. i fer un envà de 40 metres en la casa del carrer San Pedro número 12

27271947/04/25 1947/05/05

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una llar de foc en el 
menjador de la casa del carrer Agustín Santacruz número 47

28281947/04/25 1947/05/05

450Expedient de llicència d'obres menor per canviar un safareig, instal·lar un wc i 
una pica per les mans en el primer pis de la casa del carrer Agustín Santacruz 
número 25

29291947/04/25 1947/05/05

450Expedient de llicència d'obres menors per construir un sostre a l'interior de la 
casa de 40 m2. en el carrer Agustín Santacruz número 63

30301947/04/25 1947/05/05

450Expedient de llicència d'obres menors per 600 litres d'aigua dels que 
actualment, obrir 2 obertures de 1'20 per 0'80  i 0'80 per 0'80, posar 25 metres 
mosaic, canviar safareig i 15 metres de rajoles en la vorera de la casa del 
carrer Queipo de Llano número 90

31311947/04/28 1947/05/05

450Expedient de llicència d'obres menors per resseguir les esquerdes d'un dipòsit 
en la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 22

32321947/05/05 1947/05/12

450 aquest expedient és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per tancament finca en la Ctra de San 
Miguel

33331947/  /  1947/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per fer un " arrimadero " en la façana de 
la casa del carrer José Antonio número 8

34341947/05/08 1947/05/12
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450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una barana de 11'80 
metres líneals per 80 cm. d'alçada en el jardí de la casa del carrer Agustín 
Santacruz  número 61

35351947/05/14 1947/05/19

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 5 
metres d'ampla per 3'20 metres de profunditat per 2 metres d'alçada en el 
carrer Doctor Reig

36361947/05/14 1947/05/19

450Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la coberta d'un porxo en l'hort 
de davant de la casa que té unes mides de 3'50 metres per 3'50 metres i 
aixecar-la 0'50 metres en el carrer Hospital número 48

38381947/05/20 1947/05/29

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga de la coberta i 
reparar unes esquerdes de l'interior de la casa del carrer Bassella número 19

39391947/05/20 1947/05/28

450Expedient de llicència d'obres menors per construir un branc escala a l'interior 
de la casa de l'Avinguda Caudillo número 38

40401947/05/22 1947/05/28

450Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un wc a l'interior de la casa i 
repasar varies esquerdes en el carrer Rector Tomàs Vila número 6

41411947/05/22 1947/05/28

450Expedient de llicència d'obres menors per fer 4 parterres per col·locar flors en 
el jardí de 1'20 metres de llarg per 1 metre d'ampla i 0'80 metres de fons en el 
carrer Gallifa número 4

43431947/05/29 1947/06/02

450Expedient de llicència d'obres menors per renovar una finestra d'ample 0'63 
metres per 0'43 metres de llarg en la façana i reformar-la a 1'15 metres 
d'alçada per 0'82 metres d'amplada en la casa del carrer San Antonio número 3

44441947/06/14 1947/06/16

450Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 8 esglaons de granit en una 
escala a l'interior de la casa del carrer Calvo Sotelo número6

45451947/06/15 1947/06/18

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 wc a l'interior de la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 36

46461947/06/24 1947/06/30

450Expedient de llicència d'obres menors per repasar arrebossats de la façana que 
fa 5 metres d'ample per 7 metres d'alçada i pintar-la en la plaça Mártires 
número 8

47471947/06/28 1947/06/30

450Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la botiga amb mosaic 28 
m2. en el carrer Rector Tomàs Vila número 8

48481947/06/30 1947/06/30

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga de fusta del sostre 
interior de la casa de la plaça Mártires número 7

49491947/07/04 1947/07/14

450Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa del carrer 
Baja Sagrera número 26

50501947/07/06 1947/07/14

450Expedient de llicència d'obres menors per modificar un portal del pis per 
convertir-lo en una porta corredissa de 70 cm. d'ample per dos metres d'alçada 
en la plaça José Umbert Ventura

51511947/07/11 1947/07/14

450Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra a la golfa de la 
casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 2

52521947/07/11 1947/07/14
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450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert amb la 
façana al carrer Estricadors

53531947/07/11 1947/07/14

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga del sostre a l'interior 
de la casa del carrer Baja Padró número 16

54541947/07/23 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 3'5 x 
4'70 a l'interior de la casa del carrer Millan Astray número 53

55551947/07/24 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un "cup", reformar un 
portal, construir un safareig en l'hort de davant la casa i construir una finestra 
en la façana de la casa del carrer Juncá número 5

56561947/07/26 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un sostre de 24 m2. a 
l'interior de la casa del carrer Alta Juncá número 30

57571947/07/26 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal a paret posterior del 
pati, construir esglaons i repasar 20 m2. arrebossats de la façana de la casa 
del carrer Baja del Juncar número 16

58581947/07/28 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar la lleixa d'una finestra amb 
façana al carrer San Juan de la casa del carrer Agustín Santacruz número 1

59591947/07/30 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cup a l'interior de 
la casa del carrer Queipo de Llano número 62

60601947/08/01 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cup per vi a 
l'interior de la casa de 2 m. de llarg per 1'80 m. d'ampla i 1'20 m. d'alçada en la 
casa del carrer Baja Sagrera número 18

61611947/07/31 1947/08/04

450Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 4 m2 a l'interior de la casa 
de la plaça Pervera número 5

62621947/08/05 1947/08/  

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un sostre de 12 m2 a 
l'interior de la casa i arrebossar 25 m2. en la casa del carrer Alta Gallifa número 
8

63631947/08/12 1947/08/  

450Expedient de llicència d'obres menors per canalitzar les aigües dels wc i 
pluvials de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 11 fins a la claveguera 
general que pasa per el carrer Indústria davant el número 12

64641947/08/14 1947/08/  

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 5'60 
metres de llarg per 4 metres d'ample i 5'50 metres d'alçada en el pati interior de 
la casa del carrer Millan Astray número 1

65651947/08/18 1947/08/  

450Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una galeria que fa 1 m. 
d'ample per 7 m. de llarg i costruir una altra galeria de 3 m. d'amplada per 7 m. 
de llarg en la façana posterior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 1

66661947/08/18 1947/  /  

450 Aquest expedient no va tirar endavant nulExpedient de llicència d'obres menors per construir una cuina i envà de 2x4, 
construir desguàs en la casa del carrer Agustín Santacruz

67671947/08/16 1947/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar 43 m2. d'enrajolat de la casa 
del carrer Rector Tomàs Vila número 28

68681947/08/26 1947/09/01
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450Expedient de llicència d'obres menors per canviar 4 bigues de fusta de la 
coberta de la casa del carrer San Juan número 53

69691947/08/27 1947/09/01

450Expedient de llicència d'obres menos per la construcció d'un cobert de 5 metres 
de llarg, 4 metres d'ample i 3'5 metres d'alt a l'interior de la casa del carrer 
Barcelona número 21

70701947/08/31 1947/09/01

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 10 m2. de terrat en 
l'interior de la casa del carrer José Antonio número 11

74741947/10/06 1947/10/13

450Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 65 m2. de la façana en el 
carrer Baja Padró número 1

75751947/10/06 1947/10/15

450Expedient de llicència d'obres menors consistents en la reparació de la coberta, 
asegurament de l'escala de la planta baixa i d'aquí a les golfes, rehabilitació 
dels wc. amb la construcció dels corresponents desguàs en la casa del carrer 
Agustín Santacruz número 39 i del carrer San Juan número 14

76761947/09/14 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una canonada que pasa pel 
carreró desde el carrer Gallifa fins el carrer Baja Padró

77771947/10/14 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres menors  per fer un wc. en la casa del carrer 
Queipo de Llano número 6

78781947/10/14 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana que fa 
9'50 metres de llarg per 6'50 metres d'alçada en el km. 19'650 de la Ctra. de 
Mollet a Moyá (Avinguda Generalisimo número 15)

79791947/10/19 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres menors per acabar les obres del primer pis en la 
casa del carrer General Yagüe s/n

80801947/10/20 1947/10/27

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una canonada de desguàs 
dins la casa del carrer Queipo de Llano número 11

82821947/10/29 1947/11/10

450Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret a la part posterior de la 
casa del carrer Amargura número 8

83831947/11/04 1947/11/10

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà de 9 m2 i 
reconstruir esglaons en la casa del carrer Agustín Santacruz número 76

84841947/11/17 1947/11/24

450Expedient de llicència d'obres menors per reduir l'alçada d'un portal, treure una 
porta de ferro, reforzar la vidriera, reparar parets interiors, un cel ras i altres 
petites coses en la casa de l'Avinguda del Caudillo número 10

85851947/11/16 1947/11/24

450Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una caldera a l'interior de la 
casa del carrer Rector Tomàs Vila número 13

86861947/11/17 1947/11/24

450Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'unes vidrieras en la 
casa de la plaça Sant Antonio número 3

87871947/11/20 1947/11/24

450 Hi ha permís d'obres públicas  per fer aquestes obres i per obrir un 
pas en el km. 16'900 de la carretera de San Lorenzo Savall a Llinás

Expedient de llicència d'obres menors per demanar l'autorització de les obres 
paralitzades per la construcció d'una casa en el carrer General Yagüe s/n

88881947/11/24 1947/  /  
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450Expedient de llicència d'obres menors per construir un mur per la contenció de 
terres en l'interior de l'hort de 30 metres de llarg per 2'40 d'alt en el carrer 
General Yagüe s/n

89891947/11/24 1947/11/24

450Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 16 esglaons de granit i 
enrajolar 35 m2 a l'interior de la casa del carrer Bassella número 15

91911947/11/28 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà que faigi 
4'50 metres de llarg per 2'30 metres d'alçada i enguixar-lo, posar una pica de 
granit de 80 cm. de llarg i 2 m2. de rajoles blanques en la casa del carrer Alta 
del Juncá número 8

93931947/12/01 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 4'5 x 
4'50 i 2'5 metres d'alçada amb plaques d'uralita en el pati de l'interior de la casa 
del carrer Queipo de Llano número 20

94941947/12/04 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca i 
conducció de les aigües de baixada del carrer Amargura número 2

95951947/11/25 1947/12/09

450Expedient de llicència d'obres menors per canviar 19 m2. de rajoles i 10 m2. 
arrebossat de parets de l'interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila 
número 25

96961947/12/09 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per fer una altra escomessa d'aigua per 
repartir l'aigua entre les dues cases en el carrer Queipo de Llano número 10

97971947/12/13 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i construir un envà de 
11'35 m2, posar 28'90 m2 de mosaic en el 2n. Pis de la casa de l'Avinguda 
José Antonio número 17

98981947/12/15 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura de 1'80 metres 
d'alçada per 0'70 metres d'ampla i repasar varies esquerdes en la casa del 
carrer Estricadors número 7

99991947/12/12 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra en portal i 
col·locar una vidriera en la porta principal de la casa del carrer Gallifa número 
16

1001001947/12/22 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de 38'30 
metres de llarg per 2 metres d'alçada deixant dos portals d'entrada en el carrer 
Cruces número 1

1011011947/12/17 1947/12/22

450Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un cobert  de 2'50 metres per 
8 metres de llarg i 2'80 metres d'ample dins l'hort de davant la casa del carrer 
Baja Hospital número 48

1031031947/12/22 1947/12/24

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la cuina i canviar les 
rajoles de la mateixa en la casa de la plaça de los Mártires número 8

1041041947/12/24 1947/12/22

450 Inicialment aquest expedient tenia el número 8/1947 bis i ara té el 
número 106/1947

Expedient de llicència d'obres menors per construir 28 m2. de cel ras a l'interior 
de la casa del carrer Doctor Tomàs Borrell número 10

1061061947/02/11 1947/02/12

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 10/1947 bis i ara té el 
número 107/1947

Expedient de llicència d'obres menors per convertir una finestra en un balcó en 
la façana de la casa del carrer San Antonio número 9

1071071947/02/11 1947/02/12
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450 Inicialment aquest expedient tenia el número 9/1947 bis i ara té el 
número 108/1947

Expedient de llicència d'obres menors per contruir una barana en una part de la 
paret de la façana de la carretera en l'Avinguda del Generalisimo s/n

1081081947/06/30 1947/06/30

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 11/1947 bis i ara té el 
número 109/1947

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 65 m2. de cel ras a 
l'interior de la casa del carrer Millan Astray número 67

1091091947/02/11 1947/02/12

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 32/1947 bis i ara té el 
número 110/1947

Expedient de llicència d'obres menors per obres per la col·locació de 
maquinària per treure la closca a les ametlles i avellanes en l'Avinguda del 
Caudillo número 11

1101101947/05/05 1947/  /  

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 49/1947 bis i ara té el 
número 111/1947

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una habitació per 
instal·lar un wc a l'interior de la casa del carrer San Juan número 46

1111111947/06/30 1947/06/30

450 Inicialment aquest expedient tenia el número 50/1947 bis i ara té el 
número 112/1947

Expedient de llicència d'obres menors per fer un balcó de 1'90 metres per 0'85 
metres en la façana de la casa del carrer Queipo de Llano número 26

1121121947/06/30 1947/06/30

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 51/1947 bis i ara té el 
número 113/1947

Expedient de llicència d'obres menors per repasar varies esquerdes de les 
parets interiors de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 35

1131131947/02/10 1947/02/12

450 Aquest expedient inicialment tenia el número 76/1947 bis i ara té el 
número 11471947

Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un envà de 4 m2. i 
arrebossar 3 m2. de parets en la casa del carrer Indústria

1141141947/10/14 1947/10/27

450 Aquest expedient no tenia número inicialmentExpedient de llicència d'obres menors per col·locar una canonada d'uralita de 6 
cm. de 20 atmósferes unida a la que ja existeix de la plaça de la Iglesia fins 
arribar al terreny del sr. A. B.

1161161947/02/17 1947/02/24

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per eixamplar un pas de carruatges en 
6 metres. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, 
pk. 13,400

1948/  /  1948/  /  

2598 - Permís de la Diputació Provincial de Barcelona (Obres Públiques)Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit per 
aigües per regar, a 7 metres de l'eix de la via. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas 
i ramal a Sant Pere de Vilamajor. Pk. 16'510

1948/  /  1948/01/28

2598Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
de 12,10 metres de longitud en el km. 16,228  de la Ctra. de Sant Llorenç 
Savall a Llinas

1948/03/06 1948/04/03

450Expedient de llicència d'obres menors per fer un portal en la façana i col·locar 6 
esglaons a l'interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 10

111948/01/07 1948/01/12

450Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un cel ras de 10 m2 i fer 
una coberta en una galeria de 50 m2. a l'interior de la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 61

441948/01/12 1948/01/12

450Expedient de llicència d'obres menors per la reconstrucció d'un sostre de 16'50 
m2. en l'interior de la casa del carrer San Pablo número 22

551948/01/12 1948/01/26

450Expedient de llicència d'obres menors per posar en linea la façana de l'hort que 
té davant la casa del carrer Bassella número 55, fent cessió de terreny quedan 
així com a carrer

771948/01/14 1948/01/26

450 Aquest expedient sols és un tros de paperotExpedient de llicència d'obres menors per la construcció de 2 finestres en la 
casa del carrer Bassella número 8

881948/  /  1948/  /  
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450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el 
carrer Gallifa número 14

991948/01/22 1948/01/26

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres, arrebossats interiors 
, col·locar un safareig i l'instal·lació de 600 litres diaris del cabdal del municipo 
en el carrer Vich número 14

12121948/02/06 1948/02/09

450Expedient de llicència d'obres menors per construir un envà de 4 m2., 
arrebossar i blanquejar una paret interior de 12 m2 i enrajolar 4 m2. en la casa 
del carrer Alta Juncar número 7

13131948/02/06 1948/02/09

450Expedient de llicència d'obres menors per reformar 15 esglaons d'una escala 
interior en el carrer Calvo Sotelo número 19

14141948/02/11 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un marc de 2'20 x 
0'90 metres d'una porta en l'interior de la casa del carrer Bassella número 16

15151948/02/11 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit d'aigua de 
9 metres de llarg, 3 metres d'ample i 2'20 metres d'alt en el jardí de la casa de 
l'Avinguda Caudillo

16161948/02/11 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una xemeneia en el carrer 
Industria número 2

17171948/02/12 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de 130 m2., 76 m2. de 
cel ras i posar 76 m2. de mosaic a l'interior del segon pis de la casa del carrer 
Calvo Sotelo número 23

18181948/02/26 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar un sostre col·locan vigas de 
fusta d'avet el sostre fa 8'65 metres de llarg per 4'90 metres d'ample en el 
carrer Cruces número 6

19191948/02/28 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una galeria 
adossada al xalet anomanat " El Castillo " en la calle Queipo de Llano número 
10 (interior)

20201948/02/28 1948/03/08

450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una habitació a 
l'interior de la casa del carrer Baja San Pedro número 18

21211948/03/01 1948/03/22

450Expedient de llicència d'obres menors per apedaçar unes obertures  en la casa 
de la plaça José Umbert

22221948/03/07 1948/03/22

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una esquerda d'un terrat a 
l'interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 7

23231948/04/10 1948/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una claraboia de la coberta 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 18

24241948/04/10 1948/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar varies esquerdes en l'interior 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 48

25251948/04/10 1948/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar 24 m2. de paret per fer 
dues habitacions una de gran i convertir un portal de la façana en finestre en un 
edifici proper al carrer Queipo De Llano

26261948/04/10 1948/12/27
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450Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà  de 2 metres 
de llarg per 2 metres d'alt a l'interior de la casa del carrer Calvo Sotelo número 
17

27271948/02/14 1948/04/26

450Expedient de llicència d'obres menors per reformar un portal a l'interior de la 
casa del carrer Gallifa número 1

28281948/04/26 1948/  /  

450Expedient de llicència d'obres menors per fer 7 m2. de paret de 15 ctms. de 
gruix a l'interior de la casa del carrer Vich número 13

29291948/04/26 1948/05/10

450Expedient de llicència d'obres menors per reparar una cisterna en l'interior de la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 80

30301948/04/26 1948/05/10

451Expedient de llicència d'obres menors per reformar la façana que fa 10 metres 
de llarg per 5'60 metres d'alt en el carrer Cruces número 25

31311948/05/03 1948/05/24

451Expedient de llicència d'obres menors per reformar un terrat de 11 m2., 
construir 12 m2. de paret, reformar la llar de foc i una obertura, fer 20 m2. 
d'arrebossat a l'interior de la casa i un envà de 25 m2. en la casa del carret San 
Juan número 1

32321948/05/27 1948/06/08

451Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un wc i lavabo a l'interior de 
la casa i obrir una finestra en la part nort per la ventilació del mateix en el carrer 
Millan Astray número 29

33331948/06/01 1948/06/08

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar 7 m2. de teulada en el carrer 
Queipo de Llano número 13

37371948/06/18 1948/07/06

451Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar 9 m2. d'envà i reconstruir 
24 m2. d'envà a l'interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 4

38381948/06/22 1948/07/06

451Expedient de llicència d'obres menors per repasar varies esquerdes i traslladar 
dos dipòsits de lloc a l'interior de la casa del carrer Rector Tomás Vila número 
36

39391948/06/22 1948/07/06

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les parts baixes de parets 
i envans per treure l'humitat en uns 25 m2. en la casa del carrer Baja del Juncá 
número 9

40401948/07/01 1948/07/02

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar un terrat de 15 m2. en el 
carrer Agustín Santa Cruz número 25, 1er.

41411948/07/10 1948/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per fer reparacions necessàries per 
poder habitar la casa, teulada , cuina i sostres en el carrer Alta del Juncá 
número 22

42421948/07/19 1948/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per cobrir una part del terrat de la casa 
de la plaça Sagrera número 5

43431948/07/27 1948/08/02

451Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 25 m2. de coberta a 
l'interior de la casa del carrer Vich número 24

44441948/07/27 1948/08/02

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de la casa de 
l'avinguda del Caudillo número 10 ( Carretera de Mollet a Moyá )

45451948/07/28 1948/08/02
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451Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una coberta de 1'50 metres 
d'alt per 5'20 metres de llarg per 4'80 metres d'ampla en l'interior de la casa del 
carrer Millan Astray número 55

46461948/08/02 1948/08/02

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta i canviar una biga 
en el carrer San Clemente número 13

47471948/07/29 1948/08/02

451Expedient de llicència d'obres menors per canviar 3 esglaons, enrajolar 3 
metres i reparar esquerdes en la casa de la plaça de los Mártires número 4

49491948/08/05 1948/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un quarto de bany en una 
habitació interior i col·locar 4 bigues  en la coberta de la casa de la plaça de los 
Mártires número 2

50501948/08/05 1948/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per convertir el portal d'entrada de la 
casa en finestra, reformar una finestra i construir un portal nou en la casa del 
carrer San Pablo número 8

51511948/08/11 1948/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per fer una finestra de 1 metre d'alt per 
0'90 metres d'ampla en la façana i arrebossar-la les seves mides son 6 metres 
de llarg per 5 metres d'alt en el carrer Millan Astray número 49

52521948/08/23 1948/09/07

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un garatge en l'hort 
de davant la casa del carrer Millan Astray número 45 amb façana al carrer 
Estricadors.

54541948/09/01 1948/09/07

451Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 2'50 metres la façana per 
3'50 metres d'ampla i fer una finestra de 1'60 d'alçada per 1'20 metres d'ampla 
en el carrer Rector Tomàs Vila número 27

55551948/09/04 1948/09/07

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar la façana interior de la casa 
del carrer Rector Tomàs Vila número 11

56561948/09/11 1948/09/28

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un balcó de 2'20 
metres d'alt per 0'95 metres d'ampla en la façana de la casa del carrer Alta 
Juncá número 14

57571948/09/23 1948/09/28

451Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 50 metres d'enrajolat i 
construir un envà de 12 m2. a l'interior de la casa del carrer San Juan número 1

58581948/09/24 1948/09/28

451Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 22 m2. a l'interior de la 
casa del carrer Baja Padró número 26

59591948/10/05 1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres menors per cobrir un cobert de 5 metres d'ampla 
per 5 metres de llarg en el Passatge José Antonio s/n

60601948/10/06 1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres menors per reformar un envà de 4 metres de 
llarg per 3 metres d'alt dins la casa del carrer José Antonio número 4

61611948/10/11 1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres menors enderrocar un envà i en el seu lloc 
construir un altre envà de 3'10 metres de llarg per 2'80 metres d'alt, reconstruir 
cuina i posar 4'90 m2. de rajoles blanques i treura un marc de la galeria en la 
casa del carrer Agustín Santa Cruz número 59

62621948/10/13 1948/10/19
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451Expedient de llicència d'obres menors per reparar la coberta i canviar 2 bigues 
de fusta en l'interior de la casa del carrer Baja Juncá número 14

63631948/10/14 1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar enrajolat interior de la casa 
del carrer San Pablo número 2

64641948/10/16 1948/10/19

451Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura en l'interior de la 
casa del carrer Calvo Sotelo número 2

65651948/10/16 1948/10/19

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per aixecar la façana en la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 13 ( carretera de Mollet a Moyá km. 19'500)

66661948/10/20 1948/  /  

451 Hi ha el  permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un garatge en el jardí 
de 6 metres de llarg, 3'50 metres ampla i 3 metres d'alt en la carretera de San 
Miguel del Fay número 19.

67671948/10/20 1948/  /  

451 Hi ha el permís d'Obras PúblicasExpedient de llicència d'obres menors per reparar desguassos en l'interior de la 
casa i arrebossat general de la façana que fa 14'25 metre de llarg per 5 metres 
d'alt en el carrer Agustín Santacruz número 61( Carretera de Mollet a Moyá km. 
19 hm. 2)

70701948/10/21 1948/10/26

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret de dos metres 
en la casa del carrer San Juan número 39

71711948/10/27 1948/11/09

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, enguixar dues 
habitacions i un passadís, enrajolar i fer una xemeneia en la teulada del carrer 
Amargura número 12

73731948/11/04 1948/11/09

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. les parets del jardí 
interior de la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 10

74741948/11/09 1948/11/23

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2. de paret del pati i 
pintar-la a la casa del carrer Agustín Santacruz número 15

75751948/11/09 1948/11/23

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes a l'interior de la 
casa i conectar el desguàs a la claveguera general en la Plaça Sagrera número 
4

78781948/11/24 1948/12/07

451Expedient de llicència d'obres menors per posar una canonada de desgüas a la 
casa del carrer Millan Astray número 21 atravessar el carrer i entrar en el 
dipòsit de la fabrica

79791948/12/02 1948/12/07

451Expedient de llicència d'obres menors per posar mosaic en una habitació i 
altres petites reparacións en la casa de la Plaça José Umbert número 6

80801948/12/07 1948/12/07

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòstit per 
10.000 litres d'aigua en els baixos de la casa de la plaça San Antonio s/n

81811948/12/20 1948/12/28

451Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un envà de 3 metres 
d'ample per 3'20 metres d'alçada i obrir un portal de 0'90 metres d'ample per 2 
metres d'alçada dins la casa de l'Avinguda del General Mola número 1

82821948/12/20 1948/12/28

451Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 8 m2. en la casa del carrer 
San Juan número 57

83831948/12/23 1948/12/28
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451Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra en la façana, 
enrajolar 40 m2. de mosaic i 20 m2. de cel ras en la casa del carrer Baja de 
Juncá número 9

84841948/12/23 1948/12/28

2598 - Permís Diputació Provincial de Barcelona ( Obres Públiques)Expedients de llicència d'obres menors per fer un portal a la façana d'un edifici 
situat a 5 metres de l'eix de la vía. Ctra. De Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal 
a Sant Pere de Vilamajor pk. 16'620

1948/01/28 1949/02/15

2598 - Compañía Telefónica Nacional de España
- Permís de la Diputació de Barcelona

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal a 8 metres de 
l'eix de la via i una linea telefònica aérea a traves de la carretera de Sant 
Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, km. 18 hm. 7

1949/  /  1949/  /  

2598 - Permís Obres Públiques Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per reparació de la façana de la casa. 
Ctra. de Mollet a Moià pk. 19

1949/  /  1949/01/24

2598 - Permís Diputació Provincial de Barcelona (Obres Públiques)Expedients de llicència d'obres menors per reformar la façana d'un edifici. Ctra. 
Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere Vilamajor. Pk. 16 h.8

1949/  /  1949/11/02

2598Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un nou aforament d'aigua. 
Carrer Sant Joan número 59

1949/12/23 1949/12/23

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un dipòsit per aigua de 6 metres 
de llarg per 3'15 metres d'alt i 1'70 d'ample dins la casa de la plaça de los 
Mártires número 15

221949/01/04 1949/01/11

451Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un marc i repasar unes 
esquerdes dins la casa del carrer Gallifa número 14

331949/01/16 1949/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà de 27 m2. i 
col·locar 28 m2. de mosaic en la casa de la plaça Sagrera número 3

441949/01/25 1949/01/29

451Expedient de llicència d'obres menors per canviar les portes en la casa del 
carrer Queipo de Llano número 5

551949/01/24 1949/01/24

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar 25 m de cel ras, 25 m. 
Enrajolat i un envà de 10 m. en la plaça José Umbert

661949/01/19 1949/01/29

451Expedient de llicència d'obres menors per construir uns envàns i col·locar un 
wc i un lavabo en la casa de l'Avinguda del Caudillo número 2

771949/01/29 1949/01/29

451Expedient de llicència d'obres menors per reformar una habitació interior de 25 
m2. i fer una finestra a la façana de la casa del carrer Basella número 15

881949/02/04 1949/02/10

451Expedient de llicència d'obres menors per una prorroga per construir el pis 
principal en l'Avinguda General Yagüe s/n

991949/01/25 1949/02/10

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret en el 
Campo de Fútbol (Afueras número 2)

10101949/01/25 1949/02/10

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una quadra en el 
carrer Alta Padró número 14

11111949/02/19 1949/02/24

451Expedient de llicència d'obres menors per aixecar part de la casa del carrer 
Cruces número 6

12121949/02/23 1949/02/24

19/12/2016 Pàgina 440 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

451Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 30m una habitació i 30 m 
de cel ras en la plaça José Umbert número 1

13131949/03/01 1949/03/10

451Expedient de llicència d'obres menors per allargar el pou d'aigües mortes i fer 
un dipòsit per vi a la casa del carrer San Antonio número 21

14141949/03/01 1949/03/10

451Expedient de llicència d'obres menors per arrencar una reixa i posar un marc 
de fusta en la casa del carrer Baja del Padró número 2

15151949/03/01 1949/03/10

451Expedient de llicència d'obres menors per posar 30 m2. de mosaic dins la casa 
de la Plaça José Umbert número 4

16161949/03/01 1949/03/10

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit per aigua 
de 60.000 litres de capacitat i contractar 800 litres d'aigua en el carrer que toca 
al Campo Deportivo del C.F. San Feliu ( Ctra. Gallifa )

17171949/03/14 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per canviar la cuina econòmica i posar 4 
m2. de rajoles en la casa del carrer José Antonio número 7

18181949/03/14 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per posar un safareig i tancar-lo amb un 
cobert d'uns 2'5 m2. en la part de davant de la casa del carrer Amargura 
número 5

19191949/03/21 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per urbanitzar la part interior de la casa, 
aplanar 470 m2 de terreny i fer una paret de tanca de 111 m. de llarg per 2 m. 
d'alçada en l'Avinguda Generalisimo ( Ctra. de Castelltersol s/n)

20201949/03/22 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un cobert davant la casa de 
1'70 metres d'alçada, 6'80 metres de llarg i 5'70 metres d'ample i fer un sotre a 
l'interior de 5'60 metres de llarg per 4'50 metres d'ample amb una escala en la 
façana lateral en el carrer Baja Juncá número 5

21211949/03/22 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada en la part de 
darrera i construir un paret interior en el carrer Alta Juncá número 5

22221949/03/24 1949/03/24

451Expedient de llicència d'obres menors per posar de 6 a 7 metres de sòcol en el 
carrer San Juan número 39

23231949/03/25 1949/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un wc i reparar unes goteres en la 
casa del carrer de Barcelona número 15 (Queipo de Llano)

25251949/04/06 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per netejar la teulada i canviar unes 
teules en la casa del carrer Rector Tomàs Vila número 28

26261949/04/11 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per netejar la coberta de la casa i reparar 
esquerdes en el carrer Doctor Tomás Borrell número 5

27271949/04/11 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 5 
metres de llarg per 4'60 metres d'ample i 4'5 metres d'alçada dins la casa del 
carrer Alta Hospital número 4

28281949/04/11 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la claveguera de la seva 
casa a la claveguera que surt de la casa Nubiola en el carrer Calvo Sotelo 
número 23

29291949/04/11 1949/04/28
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451Expedient de llicència d'obres menors per col·local una canal en la façana de 
16 metres de llarg, obrir una finestra d'un metre d'alt per 1'40 metres ampla i fer 
un envà de 12 m2. a l'interior de la casa del carrer Calvo Sotelo número 14

30301949/04/11 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 10 m2.  en el carrer Millan 
Astray

31311949/04/08 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per fer una obertura dins la casa del 
carrer Agustín Santacruz número 27

32321949/04/12 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per reformar 12 m2. de paret i fer 4 
esglaons dins la casa del carrer Alta San Pedro número 2

33331949/04/11 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un voladís de 15 m2 i un envà de 
10 m2. i enguixar-lo en el carrer Amargura número 7

34341949/04/20 1949/04/28

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un parterre de flors dins la casa 
en el carrer Agustín Santacruz número 46

35351949/04/16 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un quarto de bany i 
construir un envà de 26 m2. dins la casa del carrer Baja San Pedro número 14

36361949/04/20 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per fer una paret de tanca d'un solar en 
l'Avinguda Doctor Reig s/n

37371949/04/25 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per reparar un cobert en el carrer Millan 
Astray número 47

38381949/  /  1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per repasar varies esquerdes, enrajolar i 
cel ras d'una habitació que fa 4'20 de llarg per 4 metres d'ample, fer un 
desguàs a la claveguera del carrer i convertir un portal en finestra i treuere les 
portes de fusta del portal de la casa en el carrer Doctor Tomás Borrell número 1

39391949/05/10 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres per col·locar mitja cuina econòmica en el carrer 
Agustín Santacruz número 59 en el 2on. Pis

40401949/05/08 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. el pati d'entrada 
de la casa i repasar l'escala d'entrada al pis en el carrer Agustín Santacruz 
número 15

41411949/05/16 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per cobrir una galeria interior de 38 m2. 
en la casa del carrer Agustín Santacruz número 76

42421949/05/16 1949/06/02

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar la façana de 
la casa de la carretera de San Miguel número 14

43431949/05/27 1949/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per conectar el desguàs de la casa a la 
claveguera general que pasa per la vorera que hi ha creuant la carretera de 
Mollet a Moyá del km 18 al km 19'830

44441949/05/27 1949/11/14

451Expedient de llicència d'obres menors per construir 26 m2. de paret i instal·lar 
una cambra de bany a l'interior de la casa del carrer San Pablo número 10

45451949/05/26 1949/06/02
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451Expedient de llicència d'obres menors per reformar el baixos de la casa de 
26'25 m2. i reformar una finestra de la façana en el carrer Baja Hospital número 
12

46461949/06/03 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga de fusta i repasar 
esquerdes en el carrer San Juan número 22

47471949/06/03 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un esglaó i 12 m2. d'arrebossat 
dins la casa de l'Avinguda Caudillo número 7

48481949/06/03 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert de 8 metres de llarg per 
4'20 metres d'ample i 4'30 metres d'alçada dins l'hort de la casa apartat 8 
metres de la línea del carrer, en la casa del carrer Gallifa número 14

49491949/06/03 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir el sostre de 16'50 m2. i la 
coberta de 16'50 m2. a l'interior de la casa del carrer Millan Astray número 39

50501949/06/03 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un cobert de 7 metres de llarg per 
5'20 metres d'ample i 3'50 metres d'alçada dins la casa del carrer Cruces 
número 23

51511949/06/09 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 2 marcs de fusta i repasar 
esquerdes en la carretera de San Miguel del Fay

52521949/06/09 1949/06/30

451Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar aigua i muntar un wc, un 
lavabo i una dutxa i conduir el desguàs a la claveguera general del carrer Millan 
Astray  en el número 43

53531949/06/30 1949/  /  

451Expedient de llicència d'obres menors per convertir en portal una finestra en el 
carrer San Juan número 16

55551949/07/02 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 60 m2. amb rajoles de 40 x 
40 cm. al jardí del carrer Baja de la Sagrera número 11

56561949/07/05 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per fer un galliner en el carrer Calvo 
Sotelo número 25

57571949/07/11 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per posar un tendal sobre el portal 
d'entrada del carrer Doctor Tomàs Borrell número 2

58581949/07/11 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un plat de dutxa en l'interior 
de la casa del carrer José Antonio número 5

59591949/07/06 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una part de la façana 
interior de la casa que fa 9 metres de llarg per 5 metres d'alçada en la casa de 
la plaça de los Mártires

60601949/07/11 1949/07/14

451Expedient de llicència d'obres menors per blanquejar el frontis del portal, posar-
hi dos rètols i pintar les mampares en el carrer José Antonio número 1

61611949/07/11 1949/07/28

451Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la paret de l'esquena  de la 
finca a l'alçada de les veïnes i tapar-la per magatzem i més endavant destinar-
ho a habitatge i un garatge en el carrer Amargura número 6 i carrer Vich 
número 46

62621949/07/18 1949/07/28
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451Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i tornar a construir un 
cobert que està en ruines, situat a la part posterior de la finca del carrer Cruces 
número 1

63631949/07/20 1949/07/28

451Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 4 m2 de façana en el 
carrer Agustín Santacruz número 2

64641949/07/21 1949/07/28

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una barana de 6 
metres de llarg a la paret lateral de la casa del carrer San Clemente número 1

65651949/07/27 1949/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la cuina, fer una paret de 
90 m2. i 62 metres de cel ras i enrajolar 68 m2. amb mosaic en la Plaça de los 
Mártires

66661949/07/28 1949/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un sostre i reconstruir-lo 
de 7'60 metres de llarg per 4'80 metres d'ampla i una paret de 0'15 x 4'80 x 3 
en el carrer Millan Astray número 71

67671949/08/01 1949/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per repasar la coberta de la casa del 
carrer San Pedro

68681949/08/01 1949/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una coberta de 5'30 
metres de llarg per 4'60 metres d'ampla i aixecar les parets 1 metre d'alçada en 
el carrer Cruces número 61

69691949/08/08 1949/08/23

451Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una cambra de bany 
de 3'40 metres de llarg per 2 metres d'amplada en l'interior de la casa de la 
plaça de los Mártires

70701949/08/08 1949/08/23

452Expedient de llicència d'obres menors per desviar un desguàs de 3 metres de 
llarg en el carreró del carrer Juncá de la casa de la plaça de los Mártires

71711949/08/08 1949/08/23

452 En la sol·licitud d'obres hi ha la donació d'un tros de terreny pel 
dipòsit d'aigua i demana la devolució d'aquest tros de terreny en 
cas de treure el dipòsit d'aigua

Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar parets i un pont que uneix 
dos edificis, fer una escala nova, aixecar la façana que dona al carrer Pervera, 
refer coberta i construir la vorera en la cantonada del carrer Pervera i plaça 
Pervera

72721949/08/05 1949/08/23

452Expedient de llicència d'obres menors per construir 1 m2. de paret en el carrer 
General Mola número 14

74741949/08/23 1949/11/14

452Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la paret de l'hort de 10'50 
metres de llarg per 1'40 metres d'alt de davant de la casa del carrer Millan 
Astray número 31

75751949/08/25 1949/08/23

452Expedient d'obres menors per aixecar una part de la casa que fa 6 metres de 
llarg per 4'90 metres d'ampla i 2'80 d'alt en la plaça Iglesia número 27

77771949/08/27 1949/08/  

452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar una paret i construir-la 
amb línea al carrer en el cobert de davant la casa del carrer Millan Astray

78781949/08/21 1949/09/08

452Expedient de llicència d'obres menors per fer un parament d'uns 7 m2  de 
rajoles en una paret de 0'15 metres en el Passatge Nubiola

79791949/06/21 1949/09/08
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452Expedient de llicència d'obres menors per canviar unes portes i fer un envà de 
3 m2. en el carrer San Juan número 6, baixos.

80801949/09/08 1949/10/11

452Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar una habitació de la casa de 
18 m2. i reconstruir un cobert a l'hort de davant la casa de 20 m2. de coberta 
en el carrer Alta Hospital número 54

81811949/09/09 1949/10/11

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar el sostre galeria que fa 2'5 
metres d'ampla per 6 metres de llarg en el carrer Vich número 3

82821949/10/01 1949/10/25

452Expedient de llicència d'obres menors per modificar la tanca del jardí en 
l'avinguda del Generalisimo (carretera de Mollet a Moyá  km. 19 hm. 750)

83831949/10/08 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir dues finestres una de 40 x 
50 cm. i l'altra de 20 x 40 cm. En el carrer San Juan número 57

84841949/10/15 1949/10/25

452Expedient de llicència d'obres menors per fer unes golfes de 12 m2. dins la 
casa del carrer Alta Juncá número 24

85851949/10/06 1949/10/25

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar varies esquerdes en l'interior 
de la casa del carrer Baja Juncá número 20

86861949/10/06 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar una galeria de 48 m2. dins 
la casa de la plaça de los Mártires número 2

87871949/10/18 1949/10/25

452Expedient de llicència d'obres menors per aixecar una paret en la part posterior 
i lateral dreta de la casa del carrer Barcelona (Queipo de Llano)

89891949/10/22 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per pujar una paret de 3 metres d'alçada 
per 4 metres d'ampla, fer la teulada nova de 4 x 4 metres, enguixar les parets 
60 m2. i enrajolar el terra en el carrer Barcelona número 78

90901949/10/22 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obares menors per obrir un portal interior i construir un 
envà en l'interior de la casa del carrer Agustín Santacruz número 59

91911949/10/23 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un pilar de 2 metres 
d'alçada en el carrer San Juan número 21

92921949/10/25 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per redreçar parets interior casa del 
carrer Cruces número 37

93931949/10/26 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 bigues de fusta de la 
teulada en el carrer San Pedro número 1

94941949/10/26 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per cobrir una galeria de 5'50 metres de 
llarg per 2'20 metres d'ampla i fer una cuina dins la casa del carrer Agustín 
Santacruz número 45

95951949/10/26 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un armari i apedaçar 
la xemeneia de la cuina econòmica en el carrer José Antonio número 4

96961949/10/30 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per posa 2 m2. de rajoles en la cuina i 
enrajolar amb mosaic 30 m2. les habitacions posteriors de la casa del carrer 
San Juan número 37

97971949/11/07 1949/  /  
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452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i construir el sostre del 
pis, modificar el portal i finestra de la planta baixa en el carrer Rector Tomàs 
Vila número 18

98981949/11/07 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reformar un sostre interior del taller 
de 70 m2. en el carrer Cruces número 8

99991949/11/07 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una biga de ferro per 
reforzar el sostre en l'interior de la casa del carrer Bassella número 13

1001001949/11/06 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per arreglar una cuina, un terra i una 
finestra en el carrer Alta Sagrera número 8

1011011949/11/11 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per convertir 2 finestres en balcons que 
seran de 1'85 metres de llarg per 0'85 metres d'ampla, enrajolar 44 m2. les 
habitacions interiors en la casa del carrer San Juan número 12

1021021949/11/16 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 10 
metres de llarg per 6 metres d'ampla i 3 metres d'alt en l'hort de davant la casa 
del carrer Pervera número 5

1031031949/11/16 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir 4 finestres en la façana 
lateral de 1'20 metres d'alt per 1'40 metres d'ampla en el carrer Pervera número 
6 i enrajolar un sostre de 25 m2.

1041041949/11/24 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir un terrat de 18 m2. dins la 
casa del carrer Agustín Santacruz número 6

1051051949/11/29 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar una habitació de 16 m2. en 
el carrer Baja Padró número 26

1061061949/11/29 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per canalitzar un desguàs de la coberta 
de la casa del carrer Agustín Santacruz número 78 a la claveguera general que 
pasa pel carrer Barcelona

1071071949/11/29 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per modificar un cobert de 1'70 metres 
d'ampla per 2'20 metres de llarg i per 2 metres d'alt en el pati de la casa del 
carrer Rector Tomàs Vila número 28

1081081949/11/28 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un dipòsit d'aigua amb una 
capacitat de 400 litres en el carrer San Juan número 6, baixos

1091091949/12/10 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir un sostre de 2'80 per 5 
metres i enrajolar 32 m2. amb mosaic en el carrer Agustín Santa Cruz número 
13

1101101949/12/12 1949/  /  

452 Aquest expedient és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per canviar dues finestres en el carrer 
San Juan número 59

1111111949/  /  1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 finestres en el carrer Alta 
Padró número 8

1121121949/12/31 1949/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
per una casa construida en la carretera de Mollet a Moyá

1131131949/07/26 1949/  /  
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2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar un lloc de venda ambulant 
. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16'860

1949/  /  1950/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un camí d'accés a 
la seva finca. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas, pk. 15 Hm. 3

1950/  /  1950/  /  

2598 - Permís de la Diputació de Barcelona. Hi ha els papers de la 
subhasta d'un plataner del costat de la carretera

Expedients de llicència d'obres menors per fer un pas sobre la cuneta per 
carruatjes. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas, pk. 14'23220

1950/  /  1950/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar un pas sobre la cuneta per 
carruatjes. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, 
pk. 16'800

1950/  /  1950/  /  

2598Expedients de llicència d'obres menors per perllongar  3 metres la mina que hi 
ha sota el panteó. Cementiri

1950/  /  1950/04/03

2598Expedients de llicència d'obres menors per la reparació d'una casa a la Ctra. de 
Mollet a Moià pk. 19,150

1950/  /  1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir i enguixar un envà de 10 
m2., enguixar i enrajolar amb mosaic un sostre de 12'18 m2. i reparar un portal 
de la casa  del carrer Alta Juncá número 7

111950/01/02 1950/  /  

452 Posa que aquest expedient està anul·latExpedient de llicència d'obres menors per reparar la cuina col·locan 4 m2 de 
rajoles, 26 m2. de sostre de canyes i guix, i enrajolar 26 m2. en el carrer Alta 
del Juncar

221950/01/02 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per obrir una rasa de 3'50 metres de llarg 
per desguàs de les aigües de la casa i empalmar-lo a la claveguera general en 
el carrer Cruces número 1

331950/01/02 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir un cel ras de 3'5 metres 
d'ampla per 4 metres de llarg en el carrer Cruces número 39

441950/01/10 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar les parets exteriors d'un 
cobert de davant la casa del carrer San Antonio número 21

991950/02/26 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un safareig, una cambra de 
bany i obrir un portal al pati del carrer Queipo de Llano

10101950/  /  1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per fer uns 10 m2. de paviment en 
l'entrada de la casa de l'Avinguda del Caudillo número 13

11111950/03/04 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per construir una quarto de bany, 
reconstruir la cuina, reconstruir 40 m2. d'envà, reconstruir 20 m2. de paviment i 
70 m2. d'arrebossats en la casa del carrer Agustín Santacruz número 40

12121950/03/11 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per fer una reforma en l'interior de la 
casa de 54 m2. de paviment, 40 m2. d'un envà i reparar esquerdes en el carrer 
Calvo Sotelo número 23

13131950/03/11 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes en el sòcol de la 
façana de la casa del carrer Calvo Sotelo número 7

14141950/03/11 1950/  /  
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452Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol de 25 cms. 
d'ampla per 20 cms. de llarg amb la inscripció "Peluqueria Señoras" en el carrer 
Agustín Santacruz número 49

15151950/03/12 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un rètol de 15 cms. d'ampla 
per 1'20 metres de llarg amb la inscripció " Floricultor" en el carrer Agustín 
Santacruz número 49

16161950/03/12 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar fogons en el carrer Bassella 
número 19

17171950/03/18 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar trossos de la façana per 
poder pintar-la i reparar algunes coses a l'interior de les cases del carrer 
Agustín Santacruz números 71,73 i 75

18181950/05/15 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per aplanar un terreny i en el mateix 
tocan a " Casa Madrona ", construir un cobert de 10 metres de llarg per 5 
metres d'ampla i per 3'60 metres d'alt en el " Camino Horno Ullar "

19191950/03/25 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per fer un paviment amb formigó de 60 
m2. en la planta baixa de la plaça de los Mártires número 11

20201950/03/27 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada d'un cobert de 
davant la casa del carrer Baja del Hospital número 56

22221950/04/23 1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per reformar 2 sostres a l'interior de la 
casa en un total de 35 m2. i construir una escala de 26 esglaons en la plaça de 
los Mártires número 17

24241950/05/03 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert en el pati 
interior de la casa amb unes mides de 7'25 metres de llarg per 7'10 metres 
d'ampla i 4'40 metres d'alt en el carrer Bassella número 45

25251950/05/04 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per reformar una coberta a l'interior de la 
casa de 28 m2. i enrajolar una habitació i un cel ras de 27 m2. en el carrer 
Queipo de Llano número 19

26261950/05/01 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per construir una caixa escala interior i 
un envà de 47 m2. en la casa del carrer Calvo Sotelo número 2

27271950/05/05 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una banyera i una 
escomessa d'aigua al carrer Alta San Pedro número 1

28281950/05/02 1950/06/22

452 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 36/1950 
però a un lloc diu número 3 i a l'altra número 6

Expedient de llicència d'obres menors per variar la vessant de la coberta i 
modificar part del envans ja existents en la plaça de los Mártires número 6

29291950/05/05 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 6 metres de la façana i 
reparar unes esquerdes a l'interior de la casa del carrer Baja Sagrera número 6

31311950/05/24 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un cobert que hi ha 
davant la casa i deixar el terreny sensa edificar en el carrer Baja Padró número 
18

32321950/05/24 1950/06/22
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452Expedient de llicència d'obres menors per fer 6 m2. d'arrebossat en la façana 
que dona al carrer i 14 m2 a l'interior de la casa del carrer San Juan número 20

33331950/05/22 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i blanquejar uns 5 m2.  en 
l'avinguda del Caudillo número 10

34341950/05/22 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors  per arrebossar la façana de 8 metros 
d'alt per 4'40 metros d'ampla de la casa del carrer Alta Juncá número 1

37371950/06/21 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per obrir el carrer per col·locar un tub de 
desguàs i empalmar-ho a la claveguera en el carrer Sagrera número 1

38381950/05/12 1950/06/22

452Expedient de llicència d'obres menors per treure l'humitat amb un paviment en 
el " regarot " del carrer Estricadors pavimentar uns 4 m2. i un tros del desguàs 
a l'interior en la casa del carrer Cruces número 77

39391950/06/20 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar unes esquerdes en la façana 
i pintar-la en el carrer Rector Tomàs Vila número 16

40401950/06/25 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 40 m. de mosaic en la casa 
de l'avinguda General Yagüe s/n

41411950/06/26 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres menors per fer 12'80 m2. de cel ras, reparar 
esquerdes i enrajolar una habitació de 26 m2. en el carrer Alta Padró número 10

42421950/06/26 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir 8 metres de claveguera a 
l'interior de la casa del carrer Bassella número 11

44441950/07/03 1950/07/05

452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un sostre, repasar la 
coberta i obrir una finestra en la façana de la casa del carrer Baja del Padró 
número 22

45451950/07/10 1950/07/19

452Expedient de llicència d'obres menors per fer una tanca definitiva en el carrer 
Balmes i provisional en la façana del carrer del Serrat

46461950/06/27 1950/07/19

452Expedient de llicència d'obres menors per fer un desguàs de les aigües 
residuals de la casa i conectar-ho a la clavera general en el carrer Millan Astray 
número 53

47471950/07/22 1950/08/09

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes a l'interior de la 
casa del carrer Baja Juncá número 8

48481950/07/26 1950/08/09

452Expedient de llicència d'obres menors per fer tres viseres a tres obertures de la 
façana del carrer Doctor Borrell en la casa del carrer Agustín Santacruz número 
20

49491950/07/26 1950/08/09

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar varies esquerdes a l'interior 
de la casa de l'avinguda Caudillo número 14

50501950/07/26 1950/08/09

452Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de pedra de 30 
m2. a l'interior de la finca que toca al carrer Barcelona (Queipo de Llano)

51511950/07/26 1950/08/09

452Expedient de llicència d'obres menors per fer un revestiment de rajoles en el 
quarto de bany uns 10 m2 en la casa del carrer Baja Padró número 10

52521950/08/02 1950/08/09
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452Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada en el carrer 
Queipo de Llano número 28

53531950/08/14 1950/08/24

452Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal de 1'28 x 2 en el carrer 
Millan Astray número 1

54541950/08/16 1950/08/24

452Expedient de llicència d'obres menors per construir una xemeneia en el 
menjador de la casa amb sortida del fum per la teulada de la casa del carrer 
San Juan

55551950/08/21 1950/08/24

452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar i construir un safareig 
d'una capacitat de 250 litres, enrajolar 15 m2. del jardí i repasar 3 m2. 
d'arrebossat en el carrer Agustín Santa Cruz número 57

56561950/08/21 1950/09/14

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 2 vidrieres de 1'20 metres 
d'alt per 0'80 metres d'ampla en la galeria descoberta de la façana del carrer 
Vich número 6

57571950/08/31 1950/09/14

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit de 1'20 
m2. per vi en el carrer Vich número 24

58581950/09/25 1950/10/05

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 55 m2. de mosai i 21 
metres de cel ras a l'interior de la casa del carrer Afueras número 2

59591950/09/28 1950/10/05

452Expedient de llicència d'obres menors per obrir una finestra de 60 cms. d'ampla 
per 90 cms. d'alçada en el carrer Cruces número 41

60601950/10/11 1950/10/19

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció en la part posterior de 
l'edifici d'un dipòsit d'una capacitat de 30.000 litres d'aigua en el carrer San 
Miguel del Fay (Avinguda Caudillo)

61611950/10/16 1950/10/19

452 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 54/1949Expedient de llicència d'obres menors  per instal·lar una canonada per 
l'escomessa d'aigua en el carrer Gallifa número 3

62621950/10/16 1950/10/19

452Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la coberta d'un cobert de 
l'hort de davant la casa del carrer San Clemente número 18 les dimensions son 
7'40 metres de llarg i 4'05 metres d'ampla

64641950/10/19 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir la coberta de la fàbrica 
deixan-la tal i com està d'alçada i que fa 80 metres de llarg per 12 metres 
d'ampla en el carrer Rector Tomàs Vila número 25

65651950/10/19 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar un desguàs del safareig i la 
ximeneia del forn en el carrer José Antonio

66661950/10/19 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per reformar una finestra i construir una 
d'altra en la façana del carrer Baja Hospital número 34

67671950/10/19 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 4 
metres d'ampla per 5 metres de profunditat en l'hort de davant la casa del 
carrer Pervera número 4

68681950/10/24 1950/11/16
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452Expedient de llicència d'obres menors per aixecar un cobert en l'hort de la casa 
del carrer Alta Juncá número 14 de 7'50 metres de llarg per 3'30 metres 
d'ampla i 5 metres d'alt amb dos sostres interiors

69691950/11/02 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per reparar esquerdes i arrebossar 8 m2. 
de paret en l'interior de la casa del carrer San Pablo número 2

70701950/11/02 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar uns 8 m2. de parets en el 
carrer San Juan número 39

71711950/11/02 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la teulada de la casa per la 
part posterior em 50 cm per 5'25 d'ampla i 5'25 de  llarg en el carrer Amargura 
número 9

72721950/11/02 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un ramal de línea elèctrica 
desde la casa anomanada " Can Pere Negra " en el carrer General Yagüe fins 
al cine Gloria situat en el passatge José Antonio

73731950/11/07 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert de 7 
metres de llarg per 5 metres d'ampla i 3 metres d'alçada en l'hort de davant la 
casa del carrer Baja Hospital número 48

74741950/11/12 1950/11/16

452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 13 m2. d'envà i 
arrebossar-lo 26 m2., 1 metre de desguàs per conectar-ho a la claveguera 
general que hi ha al davant de la casa del carrer General Millan Astray

76761950/11/18 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per canviar la teulada d'un cobert i 
convertir-la en terrat en el carrer San Juan número 57

77771950/11/20 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per construir 15 m2. d'envà i reparar 
varies esquerdes en el carrer Indústria s/n

78781950/11/17 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 50 metres de sòcol de 
rajoles en el pis de la casa del carrer Agustín Santacruz número 13

79791950/11/18 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per construir un "faldá" en la cuina del 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 1

80801950/11/21 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir un cobert de 5 metres de 
llarg per 5'10 metres d'ampla, i en l'interior fer una escala i una petita cuina en 
el carrer Bassella número 2

81811950/10/27 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar un terrat ja construit de 5 
metres de llarg per 3 metres d'ampla en el carrer Queipo de Llano número 9

82821950/11/21 1950/12/14

452 Aquest expedient sols és un tros de paperExpedient de llicència d'obres menors per reformar la façana en la plaça de los 
Mártires

83831950/  /  1950/  /  

452Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un envà i construir un cel 
ras de 4 x 4 metres en el carrer San Juan número 23

84841950/11/28 1950/12/04

452Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 14 m2. en l'interior de la 
casa del carrer Queipo de Llano número 40

85851950/11/28 1950/12/14
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452Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una cambra per el 
safareix en el terrat de la casa de 3'50 metres de llarg per 1'75 metres d'ampla i 
2'15 metres d'alçada en l'avinguda del Caudillo número 11

87871950/12/13 1950/12/14

452Expedient de llicència d'obres menors per fer un terrar en l'interior de la casa 
amb façana a la Ctra. de Mollet a Moyá les seves mides son 6 metres de llarg 
per 4'5 metres d'ampla en el carrer Queipo de Llano número 1

88881950/12/12 1950/12/14

2598 - Permís Diputació Provincial de Barcelona. Obras PúblicasExpedients de llicència d'obres menors per la reconstrucció de la teulada d'un 
edifici. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere Vilamajor pk. 
16,610

1951/  /  1951/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per revocar sòcol d'una façana de 
l'edifici. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 
16,810

1952/  /  1952/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·laer un pas sobre la cuneta 
per carruatjes en una finca al costat de la carretera de Sant Llorenç Savall a 
Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16'340

1954/  /  1954/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per ampliar 4,5 metres un pas existent 
sobre la cuneta per carruatges. Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant 
Pere de Vilamajor, pk. 19

1963/  /  1963/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar un pal de fusta per una 
línia telefònica aeria a 11 metres de l'eix de la carretera de Sant Llorenç Savall 
a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 18,600

1964/  /  1964/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per eixamplar 4 metres un pas sobre la 
cuneta per acces a un terreny i contruir un petit mur de l'explanació del camí. 
Carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, km. 
16'150

1964/  /  1964/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per arrebossar la planta baixa d'un 
edifici. Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de 
Vilamajor, pk, 16,6

1964/  /  1964/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana. Carretera de 
Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16,320

1965/  /  1965/  /  

2598 - Permís d' obres públiques de la provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per convertir un portal en finestra. P.k. 
19,350 Carretera C-1413 de Mollet a Moià

1965/  /  1965/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per obres de reforma ( reparació de 
teulada). P.k. 18'900 Carretera C-1413 de Mollet a Moià

1965/  /  1965/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per una canonada de conducció d'aigua 
potable al llarg de la via en el seu pk. 17'632 en una longitud de 208 metres, a 
la distància mínima de 6 metre de l'eix de la via (travessia). Ctra. Sant Llorenç 
Savall a Llinas i ramal a Sant Pere Vilamajor.

1966/  /  1966/  /  

2598 - Permís Jefatura de Carreteras Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per acondicionament del camí d'accés, 
carretera C-1413 de Mollet a Moià, pk, 19,475

1966/  /  1966/  /  
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2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per posar una canonada de conducció 
d'aigua potable a través de la carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas en el 
seu pk. 16,100 en una longitud de 26 metres dins un tub de protecció

1967/  /  1967/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per construcció d'una bassa, ocupant 
40 m2 de superficie, a la distància de 40 metres de l'eix de la via, en cas urbà. 
Carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere Vilamajor pk. 13'270

1967/  /  1967/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per l'establiment d'un pas per carruatjes 
a la carretera Sant Llorenç Savall a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 
16

1968/  /  1968/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per convertir un portal en finestre i un 
altre portal a la façana de l'edifici, situat a 5 metres eix de la via, en cas urbà. 
Ctra. Sant Llorenç Sava a Llinas i ramal a Sant Pere de Vilamajor, pk. 16,776

1968/  /  1968/  /  

2598 - Permís de la Jefatura de Carreteras de la Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per la modificació de buits. Carretera  C-
1413 de Molins de Rei a Vic (antiga de Mollet a Moià), pk. 19,680

1969/  /  1969/  /  

2598 - Permís de la Jefatura de Carreteras Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per reformar un portal. Carretera C-
1413 de Molins de Rei a Vic ( antiga de Mollet a Moià), pk. 19,250

1969/  /  1969/  /  

2598 - Permís de la Jefatura de Carreteras Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per fer reformes a la façana. Carretera 
C-1413 de Molins de Rei a Vic, pk. 19'220

1969/  /  1969/  /  

2598 -Permís de la Jefatura de Carreteras Provincia de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per obres d'ampliació a la façana i 
obres de reformes interiors. Carretera C-1413 Molins de Rei a Vic ( antiga de 
Mollet a Moià), pk. 19,380

1969/  /  1969/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar fletxes indicadores, model 
oficial de Sant Miquel del Fai. p.k.19,700 de la carretera C-1413 de Molins de 
Rei a Vic

1970/  /  1970/  /  

2598 - Permís de la Diputació de BarcelonaExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà lateral en 
el pk. 16,725 de la Carretera de Sant Llorenç Savall a Llinas

1971/  /  1971/  /  

1421Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar el bord de la vorera per 
l'entrade de vehicles al seu magatzem. Carrer Vic núm. 3

221971/01/15 1971/01/16

1421Expedients de llicència d'obres menors per reparar banc de cuina,  obrir finestra 
de 2 m2. i construir un balcó de 3 metres de llarg. Carrer Agustí Santacruz 
núm. 25

331971/01/20 1971/02/01

1421Expedients de llicència d'obres menors per ampliar portal  en uns 25 cms, 
segons croquis presentat. Carrer Hospital núm. 52

441971/01/23 1971/02/19

1421Expedients de llicència d'obres menors per  reposar un vallat que hi havia sigut 
per un vallat metal·lic amb les seves corresponents portes. Carrer Gallifa núms. 
7 - 9

551971/01/23 1971/03/24

1421Expedients de llicència d'obres menors per renovar l'enrajolat de l'interior de la 
finca. Carrer Agustí Santacruz núm.  97

661971/01/23 1971/01/31
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1421Expedients de llicència d'obres menors addició d'una nova planta de 50 m2, i 
mantenir la distancia de 2 m. d'un nou mur a contruir i annexió d'una escala 
dins de la separació. Ctra. Sant Miquel

881971/02/02 1971/02/24

1421Expedients de llicència d'obres menors per la prorroga d'una llicència d'obres 
dada amb data 10-12-1969, per la construcció d'un habitatge. Carrer Santo 
Domingo

991971/02/03 1971/02/19

1421Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar les terres del solar situat al 
carrer Doctor Antoni Reig ( part posterior del carrer Agustí Santacruz núm. 24)

11111971/02/03 1971/02/17

1421Expedients de llicència d'obres menors per reforma d'habitatge segons croquis 
presentat. Carrer Hospital núm. 34

12121971/02/03 1971/02/19

1421Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una cambra de 
bany de 4 m2., canviar bigues de fusta per altres de porland sense variar  
estructura i construir un envà de 1,5 m2. Carrer Dominguet núm. 10

17171971/02/15 1971/10/15

1421Expedients de llicència d'obres menors per reparació del canaló de desaigüe. 
Carrer Havana núm. 19

18181971/02/17 1971/10/15

1421Expedients de llicència d'obres menors per retirar baranes d'obra existents i 
posar-las de ferro, posar gravilla en el jardí, pintar les façanes  i el garatge i 
posar 9 m2 de plaques de guix Staff sota coberta caixa escala interior. Carrer 
Amargura núm. 3

19191971/02/18 1971/03/03

1421Expedients de llicència d'obres menors per derribar la coberta de l'Hotel Roget, 
quedan com terrassa privada de l'hotel.

20201971/02/18 1971/  /  

1480Construir tanca de tancament de solar.  Ptg. de les Oliveres, s/n 1731731979/10/01 1979/10/06

1766Pavimentació de zones exteriors 1ª fase.  Urbanització Muntanya de Solanes. 12121982/01/26 1982/02/06

1774Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un tram de paret 
mitjanera per la instal·lació de col·lectors solars per aigua calenta. Carrer Les 
Roques números 7-9

111983/01/08 1983/02/05

1774Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal, pintar façana i 
acondicionar interiors 15 m2. com oficina (enguixar i posar rajoles). Carrer 
Mossèn Josep Rossell número 6

221983/01/08 1983/01/15

1774Expedient de llicència d'obres menors per construir una paret de 4 m2. en el 
interio. Carrer Sant Pau número 6

331983/01/10 1983/01/15

1774Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de quatre pals en el 
passeig de les Oliveres

441983/01/12 1983/02/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 4 m2. en el interior de 
l'habitatge de la plaça Doctor Robert número 5

661983/01/13 1983/01/22

1774 Aquest expedient no ha estat tramitat a falta de la presentació de 
documentació requerida pels serveis tècnics municipals.

Expedient de llicència d'obres menors per obrir una porta en la façana principal 
en el carrer Ildefons Cerdà número 13

771983/01/13 1983/  /  

1774 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 22/1982Expedient de llicència d'obres menors per la legalització d'un cobert en el carrer 
Ponent s/n

991983/01/19 1983/  /  
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1774Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació i desinstal·lació de tres 
pals  en el carrer Sant Sebastià

10101983/01/19 1983/01/20

1774Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de contenció 
i una fossa per la reparació de cotxes en el carrer Mossèn Baldelló número 16

11111983/01/22 1983/01/23

1774 Aquesta llicència d'obres no ha estat aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de tancament 
de 4'5 x 1 metres en el carrer Mirador s/n

12121983/01/24 1983/  /  

1774Expedient de llicència d'obres menors per transformar una finestra en portal i 
derruir dos envans de 2 x 2,5 en el carrer Hospital número 52

13131983/01/25 1983/02/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar  20 m2 en el jardí en el 
carrer Piscina (Can Mansius)

14141983/01/27 1983/02/05

1774Expedient de llicència d'obres menors per fer un aplacat de pedra a la façana 
en uns 40 m2 en el carrer Sant Joan número 63

15151983/02/01 1983/01/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per ampliació aixecar teulada de l'edifici 
per construir unes golfes en el carrer Llevant número 5

17171983/02/03 1983/02/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per fer dos envans de 10 x 2'5 i posar 15 
m2 de terratzo en l'avinguda escoles número 3

18181983/02/07 1983/02/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per reforma de cuina, canviar 39 m2 de 
rajoles, construcció de gual i desplaçar pilar entrada immoble del carrer Mossèn 
Baldelló número 1

19191983/02/07 1983/02/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per conectar el desguàs del patí a la 
cloaca general ( 1 metre) en el carrer Piscina número 11

20201983/02/07 1983/02/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar uns 20 m2 en el interior 
del carrer Roure Gros número 33

21211983/02/08 1983/02/12

1774 Aquesta llicència no ha sigut autoritzadaExpedient de llicència d'obres menors per construir una terrassa de 29,10 m2 
en el carrer Sant Joan número 5

22221983/02/08 1983/  /  

1774Expedient de llicència d'obres menors per construir uns pilars per aguantar un 
mur de contenció de terres a tot el llarg del limit

24241983/02/18 1983/03/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres en el terrat en el 
carrer Estatut

25251983/02/18 1983/02/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de garatge i aixecar el 
llinda de la porta d'entrada al carrer Creus número 16

26261983/02/21 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per traslladar el comptador d'aigua de 
l'interior al exterior del habitatge obrin portella a la façana Doctor Tomàs Borrell 
número 30

30301983/03/01 1983/03/05

1774Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres de la teulada 
ocasionades per la nevada en el carrer Esquirol número 1

31311983/03/01 1983/03/05

1774Expedient de llicència d'obres menors per fer paviment en 18 m2 i repasar la 
façana en 12 m2 en el carrer Roure Gros número 1

32321983/03/02 1983/03/05
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1774 Aquesta llicència no ha estat aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per la construcció de quatre coberts 
agricoles en el paratge Can Masclans

33331983/03/02 1983/  /  

1774Expedient de llicència d'obres menors per vallar el solar amb pals metal·lics i 
tela metal·lica (26,20 metres x 1,5) amb dues portes d'entrada de 4 metres x 1 
metre a la zona esportiva

34341983/03/02 1983/03/02

1774Expedient de llicència d'obres menors per canviar "rasillas en el terrat uns 30 
m2 en el carrer Havana número 9 baixos

35351983/03/03 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un cartell anunciador de 
1,70 x 1,30 en el carrer Doctor Fleming

37371983/03/07 1983/04/23

1774Expedient de llicència d'obres menors per canviar porta existent de fusta per 
una de ferro (1'80 x 0'60) i construcció d'un desguàs a la teulada al carrer Sant 
Antoni número 3 (part posterior carrer Bassella)

38381983/03/08 1983/03/12

1774Expedient de llicència d'obres menors per reformar quarto de bany amb uns 20 
m2 de rajoles a la plaça esglèsia número 13

39391983/03/09 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació de pals telefònics en la 
urbanització Racó del Bosc

40401983/03/11 1983/04/09

1774Expedient de llicència d'obres menors per desplaçar un pal telefònic al carrer 
Joncar davant el número 39

41411983/03/11 1983/04/09

1774Expedient de llicència d'obres menors per reposar dos pals telefònics i 
instal·lació d'uns pals telefònics a la finca " La Vila "

42421983/03/14 1983/04/09

1774Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació de 5 m2 de panot al 
jardí i reparar paret en la Ronda dels Esports número 1

43431983/03/14 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per obrir un portal en un cobert de 3 x 
2,5 metres i contruir una paret de tochanes d'uns 25 m2 en el carrer Doctor 
Reig número 23

44441983/03/15 1983/04/09

1774Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la cloaca de la casa al 
col·lector general del carrer sense obrir ni el carrer ni la vorera en el carrer 
Barcelona número 38

45451983/03/21 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina i 
vestidors en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 18

46461983/03/21 1983/03/26

1774Expedient de llicència d'obres menors per un projecte d'ampliació i reforma 
d'habitatge unifamiliar existent en el carrer Agustí Santacruz número 104

47471983/03/23 1983/03/26

1774 en llapis hi ha escrit veure expedient any 1974 a nom del senyor 
Antonio Garcia Rolddan

Expedient de llicència d'obres menors per ampliació d'habitatge en la 
urbanització Racó del Bosch parcel·la número 101

48481983/03/25 1983/04/16

1774Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una escala interior 
en el carrer Mossèn Baldelló número 1

50501983/03/26 1983/04/09

1774Expedient d'obres menors per la legalització d'unes obres en una nau en el 
Paratge Hortells

51511983/03/26 1983/04/16
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1774Expedient de llicència d'obres menors per obres de paleta per construcció 
d'autoservei en el carrer Pont de Terme número 2

53531983/04/06 1983/04/16

1774Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar el jardí existent en uns 2 
m2 en el carrer Rector Tomàs Vila número 22

54541983/04/06 1983/04/16

1774Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble del 
carrer Llorens Artigas número 47

56561983/04/11 1983/04/16

1774Expedient d'obres menors per canviar mostradors existents per cambres 
frigorifiques en el carrer Agustí Santacruz número 4

57571983/04/12 1983/04/16

1774Expedient de llicència d'obres menors per revocar i pulir  la façana en uns 60 
m2 en el carrer Barcelona números 36-38

59591983/04/14 1983/04/23

1774Expedient de llicència d'obres menors per canviar uns 12 m2 de terratzo en el 
carrer Agustí Santacruz número 2

60601983/04/15 1983/04/23

1774Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa del carrer 
Sant Climent número 19

62621983/04/16 1983/04/23

1774Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa del carrer 
Sant Climent número 22

63631983/04/16 1983/04/23

1774Expedient de llicència  d'obres menors per la construcció d'una piscina en el 
passeig de les Oliveres s/n

64641983/04/18 1983/05/14

1774Expedient de llicència d'obres menors per buidar una part de terreny fins la 
rasant del carrer (5x7x1,6) Pont de Terme s/n

65651983/04/16 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una cuina en el 
carrer Pervera número 18

66661983/04/20 1983/04/23

1775Expedient de llicència d'obres menors per reparació arrebossats, pintar la 
façana i reparació de teulada en el Coll de Poses

68681983/04/26 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina i 
vestuaris en el Passeig dels Castanyers número 2

69691983/04/27 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana del 
carrer Esquirol número 5

70701983/04/28 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana del carrer Amargura 
número 21

71711983/04/30 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol de 2,75 x 
0,09 metres i pintar la vorada de la vorera en el carrer Barcelona número 18

72721983/05/02 1983/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana del carrer Havana 
número 21

73731983/05/02 1983/05/07

1775 Aquest expedient no està tramitat a falta de la tramitació de la 
llicència d'activitats

Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un rètol indicador " Hipica 
Cañon " en el carrer Llorens Artigas cantonada Ctra. Sant Llorenç

74741983/05/02 1983/  /  

1775Expedient de llicència d'obres menors per aixecar 50 cm.  la paret de tanca en 
una longitud de 6 metres i arrebossar-lo en l'Avinguda Catalunya número 37

75751983/05/09 1983/06/14
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1775Expedient de llicència d'obres menors per renovar la cambra de bany i canviar 
maons de la cuina en un total de 8 m2. en el carrer Llorens Artigas número 15

76761983/05/10 1983/05/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar part de la façana (2 x 11 
metres) i pintar-la en el carrer Narcís Monturiol número 6

77771983/05/14 1983/06/14

1775Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar parets interiors, col·locar 
mostrador i enrajolar el terra en uns 55 metres en el carrer Mossèn Josep 
Rossell número 12

78781983/05/18 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina de 12 x 6 
metres i un quarto de depuració a la Ctra. de Sant Miquel del Fai km. 2

79791983/05/20 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per reforma de cambra de bany i 
enrajolar 50 m2 ( 20 m2 de la cambra de bany i 30 m2 del garatge) en 
l'Avinguda Catalunya número 52

81811983/05/21 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per tancar un solar amb filferro i pals de 
formigó en el carrer Bassella s/n

83831983/05/24 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar  la part alta de la façana i 
pintar-la tota a la plaça Josep Umbert Ventura número 5

84841983/05/28 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada aixecada per les 
gelades, canviar 25 m2 de " rasillas " a la plaça Pervera (Marinada)

85851983/05/31 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per reformar la cambra de bany, col·locar 
plat de dutxa, canviar lavabo i canviar rajoles 2 x 2 metres en el carrer Rector 
Tomàs Vila número 17, 2n. 1a.

86861983/05/31 1983/06/14

1775Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de 12 m2, construir 
un envà fent una cambra d'aire en el interior de 12 m2. en el carrer Sant Isidre 
número 9

87871983/06/11 1983/06/21

1775Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 12 m2 de paret interior  
en el carrer Sant Joan número 39

88881983/06/16 1983/06/28

1775Expedient de llicència d'obres menors per aïllament de finestres 
aproximadament 90 m2 d'envà a la plaça Josep Umbert Rosas

89891983/06/16 1983/06/28

1775Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar l'entrada del pati en el carrer 
Agustí Santacruz número 90

90901983/06/16 1983/09/26

1775Expedient de llicència d'obres menors per canviar la portella del comptador 
d'aigua i canviar un supor de fusta per un de ferro al pati del carrer Sant Pere 
número 24

92921983/06/25 1983/07/04

1775Expedient de llicència d'obres menors per fer un forat en el pati de 1 x 1 m. 
Aproximadament, per posar una clau de pas en una tuberia d'aigua al carrer 
Cingles de Bertí número 10

95951983/07/02 1983/07/11

1775Expedient de llicència d'obres menors per canviar la teulada, deixan-la tal i com 
està (50 m2) en el carrer Mirador número 20

97971983/07/04 1983/08/16
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1775Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en 27 m2 
i 7 m2 de " solada " de la mateixa en el carrer Montserrat número 26

98981983/07/04 1983/07/11

1775 Aquesta llicència no ha estat autoritzada a falta d'aprovació de les 
NSP

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert agricola a 
la finca " La Roca "

99991983/07/05 1983/  /  

1778 Aquesta llicència no està aprovada per la falta d'aprovació de les 
NSP

Expedient de llicència d'obres menors per construir un cobert agrícola a la finca 
a nomanada La Roca

1011011983/07/05 1983/  /  

1778 Aquesta llicència d'obres no va ser aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per cobrir un terrat existent en el carrer 
Bassella número 47

1021021983/07/11 1983/  /  

1778Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'uns 30 m2 de parets de 
"mampostería" ordinaria en el jardí en el carrer Llorens Artigas número 42

1031031983/07/15 1983/09/05

1778Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana en uns 10 m2, i 
pintar-la i rebaixar al vorada de la vorera en el carrer Sant Pau número 8

1061061983/07/20 1983/08/11

1778Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar el solar del carrer Bassella  
s/n deixan-lo a la mateixa altura quel carrer

1081081983/07/21 1983/08/16

1778Expedient de llicènia d'obres menors per enllosar el jardí en uns 38 m2 i 
construcció de sòcol en el contorn de l'edifici de l'Avinguda Castell de Montbui 
número 16

1091091983/07/25 1983/09/12

1778Expedient de llicència d'obres menors per "retranquear"  1 metro la paret d'un 
parterre, existent en el jardí de la seva propietat en el carrer Era Nova número 
13

1101101983/07/28 1983/08/10

1778Expedient de llicència d'obres menors per pintar 8 m2 la façana del carrer 
Segadors número 17

1121121983/08/11 1983/08/17

1778Expedient de llicència d'obres menors per tapar forats a la façana i arrebossar-
la en uns 5 m2 en el carrer Sant Joan número 57

1131131983/08/11 1983/08/17

1778Expedient de llicència d'obres menors per la modificació d'un pal telefònic en 
urbanització Racó del Bosch

1151151983/08/22 1983/09/05

1778Expedient de llicència d'obres menors per pintar en uns 30 m2. la façana de la 
casa de la travessia Pont del Terme número 2

1161161983/08/24 1983/09/05

1778Expedient de llicència d'obres menors per fer un gual a la vorera rebaixant la 
vorada per l'entrada de vehícles en el carrer Mossèn Baldellò número 1

1171171983/08/26 1983/09/05

1778Expedient de llicència d'obres menors per la prorroga d'un permís d'obres 
majors per la construcció d'un edifici d'habitatges en el carrer Santo Domingo 
cantonada carrer Enlace

1181181983/08/29 1983/11/14

1778Expedient de llicència d'obres menors per tancar patí safareig i enllosar borera 
en el carrer Piscina número 9

1191191983/08/31 1983/10/03

1778Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un menjador-sala 
d'estar en una sala de l'edifici ja existent  i obrin un nova finestra en el carrer 
Barcelona número 38

1201201983/08/31 1983/11/07
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1778 Aquest expedient es va arxivar a l'espera de documentació demana 
pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 20 m2 de panot en el 
garatge i fer un quarto traster en el hort de davant de la casa del carrer Pervera 
número 4

1211211983/07/22 1983/  /  

1778Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una claveguera, rebaixar 
roca en patí -4m2- i instal·lació d'una tanca, i col·locació de porta en la part 
davantera de l'immoble situat al carrer Pervera número 1

1221221983/09/05 1983/10/17

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar dues vigues de fusta per 
altres de material portland en el garatge de la seva propietat situat al carrer 
Doctor Zamenhof número 4

1231231983/09/06 1983/09/12

1778Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar porxo de 2 x 1,5 metres i 
pavimentar el sòl del porxo en 4 x 3 metres en el immoble situat al carrer 
Bassella número 26

1261261983/09/12 1983/10/03

1778Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar estèn d'una línea aèrea de 
baixa tensió i ampliació de l'existent, afectant al carrer Era Nova i Sant Climent

1271271983/09/21 1983/10/10

1778Expedient de llicència d'obres menors per modificar un tram de l'actual línea 11 
kv. Castellterçol-Sant Feliu afectant terrenys d'aquesta població

1281281983/09/21 1983/10/10

1778 aquest expedient va quedar pendent fins la definició de la viabilitat 
que fixen les N.S.P.

Expedient de llicència d'obres menors per desplaçament i supressió de varis 
suports de la línea 11 kv. A la E.T. 144 a varis terrenys d'aquesta població

1291291983/09/21 1983/  /  

1778Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar fogar amb " calderín " en 
xemeneia de tub al carrer Joncar número 16

1301301983/09/21 1983/09/28

1778Expedient de llicència d'obres menors per construir tanca de 21,95 x 1, 80 
metres en el carrer Piscina número 13

1311311983/09/21 1983/10/24

1778 Dins aquest expedient hi ha el expedient número 210/1984 que és 
una prorroga de l'expedient 132/1983

Expedient de llicència d'obres menors per construir una arqueta i tres 
canalitzacions laterals, amb dos i quatre conductes de polivilino en els carrer 
Joncar, Sant Joan i Baixador Torra

1321321983/09/23 1983/10/24

1778Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de d'immoble en 30 
m2 en el carrer Onze de Setembre número 4

1341341983/09/29 1983/10/03

1778 aquest expedient va quedar pendent de la definició de la vialitat de 
les N.S.P.

Expedient d'obres menors per una extesa de xarxa de baixa tensió en el carrer 
Sant Jordi

1361361983/10/05 1983/  /  

1778Expedient de llicència d'obres menors per empalmar el desgüas de l'immoble 
situat al carrer Sol s/n a la xarxa general d'evacuació d'aigües

1381381983/10/05 1983/10/10

1778 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors per reforçar el terra de l'escenari de la 
sala a la plaça Josep Umbert Ventura número 1, 1er.

1391391983/10/08 1983/  /  

1778 Dins aquest expedient hi ha posat l'expedient d'obres número 
149/1984 que és una pròrroga del expedient d'obres número 
140/1983

Expedient de llicència d'obres menors per construir un altell habitable a la plaça 
Sagrera número 9

1401401983/10/10 1983/10/24

1778Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 60 m2. en el 
carrer Barcelona número 40

1411411983/10/10 1983/10/17
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1778Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres d'ampliació i reforma 
de cuina i bany en el carrer Llorens Artigas número 15

1431431983/10/15 1983/10/24

1778Expedient de llicència d'obres menors per posar mosaic en uns 115 m2 i 
enguixar parets interiors en el carrer Rector Tomàs Vila número 30

1451451983/10/18 1983/10/24

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar rajoles en 15 m2 i col·locar 
mostrador de marbre i enllosar terra en uns 8 m2 en l'immoble situat al carrer 
Agustí Santacreu número 12

1461461983/10/22 1983/10/24

1778Expedient de llicència d'obres menors per revocar façana, amb elevació parcial 
de la mateixa fins a una altura màxima d'un metre des del punt del terreny i 
col·locació de canal de desaigüa d'aigües pluvials, en el carrer Agustí 
Santacruz número 80

1471471983/10/22 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per arreglar  terrat i repasar goteres en el 
carrer Agustí Santacruz número 17

1481481983/10/25 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per reparació de terrat i dipòsits d'aigua 
en l'immoble situat al carrer Jaume Balmes número 14

1491491983/10/25 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors  per col·locar 5 pals de formigó i malla de 
tanca al solar de la seva propietat en el Camí de Lloveres ( Agustí Santacruz 
número 75)

1501501983/10/25 1983/11/28

1778Expedient de llicència d'obres menors per reparar terrassa i impermeabilització 
de la mateixa en 12,50 metres en el carrer Sagrera número 12

1511511983/10/26 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar tres vestiments de finestres, 
sensa modificar les estructures de les mateixes en el carrer Sagrera número 10

1521521983/10/31 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per enderroc d'una mampara existent en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 58, així com la modificació 
d'obertures laterals en el pati interior de l'immoble

1541541983/11/05 1983/11/21

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar bastiment de porta d'entrada 
sense modificacions d'exterior en el carrer Sagrera número 4

1551551983/11/05 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar 3 m2 de rajoles de cuina i 1 
m2 de marbre en el carrer Roger de Lluria número 8

1561561983/11/05 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per canviar 35 m2 de mosaic en l'interior 
de l'immoble situat en el carrer Sant Quirze número 27

1571571983/11/05 1983/11/07

1778Expedient de llicència d'obres menors per encintat de vorera en 35 m2. en 
l'immoble situat al carrer Castell de Monbui número 1

1601601983/11/11 1983/11/21

1778Expedient de llicència d'obres menors per convertir portal d'entrada del garatge 
actualment existent de mesures 2,5 x 2 metres en un altre de 1 x 2 metres en 
l'immoble situat al carrer Bassella s/n part posterior de la finca

1651651983/11/18 1983/11/28

1778Expedient de llicència d'obres menors per reparar 10 m2 de la teulada de 
l'habitatge situat en el carrer Creus número 39

1661661983/11/19 1983/11/28

19/12/2016 Pàgina 461 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1778Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un envà de 18 m2, uns 
25 m2 d'enrajolat de gres, col·locació de vidrieras i canviar porta d'entrada en el 
carrer Vic número 3 baixos

1671671983/11/21 1983/11/21

1778 Aquest expedient no està tramitat, hi ha un part per la construcció 
d'un pou i per aplanar terreny

Expedient de llicència d'obres menors per aplanar un terreny en " La Roca " 1681681983/11/21 1983/  /  

1779Expedient de llicència d'obres menors  per reparació de goteres en la teulada 
de l'immoble situat al carrer Vic número 13

1721721983/12/01 1983/12/05

1779Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 10 m2. en l'interior del jardí i 
enrajolar 25 m2. de panot en la vorera de l'immoble situat en la urbanització 
Vila-Alta

1731731983/12/02 1983/12/05

1779 Hi ha un expedient de paralització d'obresExpedient de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2., transformar finestre 
en porta entrada jardí i construir xemeneia en traster del garatge, en l'immoble 
situat al carrer Maresme s/n

1741741983/12/02 1983/12/12

1779Expedients de llicència d'obres menors per realitzar obres consistents en 
enrajolar 18 m2. de l'interior de la finca situada en el carrer Llevant número 4

1771771983/12/09 1983/12/12

1779 Hi ha un expedient de paralització d'obresExpedient de llicència d'obres menors per executar obres de reforma interior de 
cuina en l'immoble situat al carrer Piscina número 23

1781781983/12/10 1983/12/12

1779Expedient de llicència d'obres menors per revocar 5 m2. de façana en 
l'immoble situat en el carrer Figueretes número 19

1791791983/12/10 1983/12/12

1779 Hi ha un expedient de paralització d'obresExpedient de llicència d'obres menors per executar obres de moviment de 
terres, construcció de murets de jardineria i construcció d'un porxo en l'immoble 
situat al carrer Llorens Artigas número 47

1841841983/12/15 1983/12/19

1779 Aquest expedient inicialment tenia el número 170/1983 bis i ara té 
el número 200/1983

Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga per l'execució d'obres 
d'ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres en el Camí de les Elies 
número 12

2002001983/11/22 1983/12/05

1774 data entrada sol·licitud prórroga 4 de maig de 1984. Son com dos 
permisos un el 61/1983 i l'altre 61/1984

Expedient de llicència d'obres menors per prórroga per realitzar obres en 
l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 1

61611983/04/15 1984/05/07

1775Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació i reposició de pals 
telefònics en el paratge Can Deu

91911983/06/21 1984/03/19

1778Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres consistents en 
moviment de terres, " explanación y terraplenado" i aixecament de paret 
mitjanera en l'immoble del carrer Romaní número 10

1631631983/11/16 1984/01/09

1779Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres de construcció d'un 
pou de captació d'aigües subterrànies, en la finca situada al carrer Esperança 
número 6

1751751983/12/05 1984/01/30

1779Expedient de llicència d'obres menors per acondicionament per a la instal·lació 
d'un establiment bar en el local situat en el carrer Vic número 11 baixos

1831831983/12/14 1984/01/16

1779Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres consistents en la 
construcció de tanca de tancament perimetral de l'immoble situat en el carrer 
Baixador Figueretes cantonada carrer Sant Joan

1851851983/12/16 1984/01/09
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1779Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres de reparació de 
teulada en l'immoble del carrer Estricadors número 7

1881881983/12/20 1984/01/09

1779 Aquesta llicència d'obres no ha estat aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per construcció d'un femer a la finca del 
carrer Cingles de Bertí s/n

1891891983/12/20 1984/02/13

1779Expedient de llicència d'obres menors per modificar exterior material i 
estructura de la porta d'accés a l'immoble del carrer Bassella número 35

1911911983/12/20 1984/01/09

1779 Hi ha una sol·licitud de certificat per procedir a la declaració d'obra 
nova de la finca del carrer Sant Joan número 13-15

Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga per a l'execució d'obres 
consistents en la construcció d'un edifici en el carrer Sant Joan número 15

1921921983/  /  1984/01/16

1779Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 90 m2. en el jardí d'un 
immoble de la seva propietat en el carrer Soleia s/n

1931931983/12/22 1984/01/09

1779Expedient de llicència d'obres menors per canviar rajoles i sanitaris en el bany 
de l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 2

1941941983/12/22 1984/01/09

1779Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga per l'execució d'obres 
consistents en la construcció de 6 habitatges en Passeig de les Oliveres s/n

1961961983/12/27 1984/01/09

1779 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 139/1988, 
110/1978, 220/1995, 72/2013, 5/1985, 23/1986

Expedient de llicències d'obres menors per una prorroga per la construcció de 
vuit habitatges a la Ctra. Sant Llorenç

1971971983/12/28 1984/01/09

1779Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga per l'execució d'obres 
consistents en el acabament de vuit habitatges de l'edifici del carrer Agustí 
Santacruz número 89

1981981983/12/28 1984/01/09

1779Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en 30 m2. de 
l'immoble del carrer Hospital número 46

1991991983/12/31 1984/01/09

1779 Aquesta llicència d'obres ha estat denegada, inicialment tenia el 
número d'expedient d'obres 200/201 i ara té el número 201/1983

Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una porta de ferro en 
l'exterior de l'immoble de la seva propietat situat al carrer Castanyers número 2 
en el frontal d'accés al parc Can Xifreda

2012011983/12/31 1984/02/20

1780 aquest expedient no està tramitat i està relacionat amb l'expedient 
d'obres número 237/1979

Expedient de llicència d'obres menors per una pròrroga del permís d'obres per 
ampliació d'una nau industrial

221984/01/09 1984/  /  

1780Expedient de llicència d'obres menors per revocar 100 m2 de façana 331984/01/09 1984/01/16

1780Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de porta del garatge de 
2,5 x 3 metres, i posar rajoles en el jardí ( 3 x 4 metres)

441984/01/09 1984/02/06

1780Expedient de llicència d'obres menors per enllosar bany 551984/01/14 1984/01/16

1780Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres de reforma de portal 
d'entrada i envà de separació

661984/01/14 1984/01/23

1780Expedient de llicència d'obres menors per reparació en el frontal d'entrada del 
garatge

771984/01/14 1984/01/23

1780Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga par executar les obres de 
construcció d'un edifici d'habitatges i locals comercials

881984/01/21 1984/02/13

1780Expedient de llicència d'obres menors per construir un bany en l'interior de la 
vivenda

991984/01/23 1984/02/06
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1780Expedient de llicència d'obres menors  per executar obres de canviar marcs de 
6 finestres, porta del garatge i la porta del jardí, sense modificar l'estructura

10101984/01/28 1984/01/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres de canviar 100 m2 de 
tela asfaltica en el terrat

11111984/01/28 1984/01/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres d'obertura de finestra i 
aparador a la casa

12121984/01/30 1984/01/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per col·locar mosaic en 65 m2 13131984/01/30 1984/02/06

1780Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 3 m2 de paviment 14141984/02/08 1984/02/13

1780Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar 27 m2. de plaques solars 16161984/02/14 1984/03/12

1780Expedient de llicència d'obres menors  per pavimentar 60 m2 de jardí 17171984/02/14 1984/02/20

1780Expedient de llicència d'obres menors per construir dues ximeneies en l'interior 
de l'immoble  i enrajolar 65 m2 en vorera del perimetre del mateix

18181984/02/14 1984/02/20

1780Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una llar de foc en el 
menjador de 70 x 55 cm. I aixecar uns 30 cm la paret de tanca de la part 
posterior de l'immoble

19191984/02/14 1984/08/20

1780Expedient de llicència d'obres menors per executar obres de canviar 25 m2 de 
rajoles de la cuina de la casa

20201984/02/21 1984/02/27

1780 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedient de llicència d'obres menors per tancament de solar 21211984/02/22 1984/03/05

1780Expedient de llicència d'obres menors per canviar 6 bigues de fusta per 6 de 
portland

22221984/02/23 1984/02/27

1780Expedient de llicència d'obres menors per ampliació d'instal·lació provisional de 
2'30 x 1'50 metres

23231984/02/10 1984/03/05

1780Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina i vestuaris 24241984/02/25 1984/02/27

1780Expedient de llicència d'obres menors per construir una caseta per eines d'uns 
3 m2.

26261984/03/05 1984/03/12

1780Expedient de llicència d'obres menors per reconstrucció d'uns 10 m2 de paret 
en una peça de terra

27271984/03/07 1984/03/12

1780 Instància d'obres anulada amb data 19 de maig de 1984Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada trayen una viga de 
fusta i posan una de ferro tornan a posar les teules a la teulada

28281984/03/10 1984/05/19

1780Expedient de llicència d'obres menors  per revocar parets interiors 29291984/03/12 1984/03/19

1780Expedient de llicència d'obres menors per realitzar base de suport de dipòsit de 
4 x 4 x 0,20 metres

30301984/03/12 1984/03/19

1780Expedient de llicència d'obres menors per obres de reparació de balcó i 
reforçament de barana

31311984/03/08 1984/03/19

1870 Hi ha una sol·licitud d'anul·lació de la instància sol·lictan el permís 
d'obres

Expedient de llicència d'obres menors per tirar a terra una xemeneia adosada a 
la paret veïna. Derruir un terrat de 40 m2. Reparar una teulada de 120 m2 i 
pintar la façana.

33331984/03/14 1984/03/24
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1780Expedient de llicència d'obres menors per una prórroga de llicència per a 
construcció del Casal Cultural Codinenc.

34341984/03/15 1984/05/14

1780Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres d'enderrocament de 
gelosia i instal·lació de porta per garatge en construcció d'un pilar i forjat

35351984/03/15 1984/04/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per canviar una biga de fusta i 
instal·lació de canal

36361984/03/16 1984/03/19

1780 aquesta sol·licitud no està aprovada per que està autoritzada l'obra 
en un altre expedient

Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal telefònic 38381984/03/19 1984/  /  

1780 Pròrroga de l'expedient d'obres número 115/1982Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a la realització d'obres 
consistents en la construcció d'un edifici de vivendes i local comercial

39391984/03/21 1984/04/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per reconstrucció de 118 m2. de 
enrajolat en terrassa

40401984/03/21 1984/03/26

1780Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció de 
terres, amb pedra en sec de 15 x 15 metres

41411984/03/26 1984/04/09

1780 Aquest expedient sols hi ha un tros de tapa de l'expedientExpedient de llicència d'obres menors per una pròrroga 43431984/03/30 1984/04/30

1780Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de piscina recreativa 
d'us particular

44441984/04/03 1984/04/16

1780Expedient de llicència d'obres menors per adequació de gàbies ja existents, 
cubrint sostres i aixecant parets de separació en 90 cm. Amb longitud de 20 
metres, i col·locació de plaques de fibro-ciment en estructura existent, en 40 
m2.

45451984/04/03 1984/04/16

1780Expedient de llicència d'obres menors per reformar interior de cina, consistent 
en canviar marbres i enrajolar 20 m2. del terra

46461984/04/04 1984/04/09

1780Expedients de llicència d'obres menors per construir cambra frigorifica de 4 x 6 
metres i convertir balcó en finestre

47471984/04/05 1984/06/04

1780Expedient de llicència d'obres menors per revocar façana en 5 x 1 metres de la 
part del terrat i reparació de desguàs

48481984/04/09 1984/04/16

1780 Aquest expedient no ha estat aprovatExpedient de llicència d'obres menors per construcció d'un pou -legalització-. 49491984/04/09 1984/  /  

1780Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de tela asfaltica i rajoles 
en uns 20 m2. en la terrassa

50501984/04/11 1984/04/16

1780Expedient de llicència d'obres menors per reparació teulada 51511984/04/16 1984/05/07

1780Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar terrassa en la part 
posterior de l'immoble

52521984/04/18 1984/05/07

1780Expedient de llicència d'obres menors per col·locar canal de desguas i 
reparació de goteres

53531984/04/18 1984/05/07

1780Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de pedra de façana 30 m2 54541984/04/24 1984/05/07

1780Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de vorera en uns 20 
metres

55551984/04/24 1984/05/21
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1780Expedient de llicència d'obres menors per obertura de forats a la façana de 
l'immoble

56561984/04/24 1984/05/07

1780Expedient de llicència d'obres menors  per la construcció d'una cisterna amb 
capacitat d'uns 30.000 litres

57571984/04/26 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per realitzar obres d'addició 
d'una vivenda sobre edifici existent -sols estructura-

59591984/04/30 1984/10/29

1781Expedient de llicència d'obres menors per reparació del terrat 60601984/05/02 1984/05/07

1781Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 25 m2 en el jardí 62621984/05/04 1984/05/07

1781Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir bany de 2 x 3 metres 63631984/05/04 1984/05/07

1781Expedient de llicència d'obres per pròrroga per a la construcció de vuit vivendes 
unifamiliars

64641984/05/10 1984/07/09

1781 Aquest expedient no ha estat tramitat a falta de documentació 
sol·lictada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de valla existent en 7 
metres lineals

65651984/05/08 1984/  /  

1781Expedient de llicència d'obres menors per remodelació de local , amb destí a 
instal·lació de perruqueria -reforma interior d'envans-

66661984/05/08 1984/06/04

1781Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a les obres de 
construcció interior 2a. Planta i golfes

67671984/05/07 1984/07/02

1781Expedient de llicència d'obres menors  per a la col·locació de rajoles en 190 
m2. en la piscina

68681984/05/09 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per a realitzar obres d'ampliació de 
terrassa i construcció de pared mitgera

69691984/05/14 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar cobert que està en runes, 70701984/05/14 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per a realitzar obres de reforma de 20 
m2. de cel-ras en l'interior de la vivenda

71711984/05/16 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar 3 m3 de roca en la part 
posterior de l'immoble

72721984/05/17 1984/10/08

1781Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir forat per col·locació de 
comptador d'aigua

73731984/05/17 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació d'un rètol de 3,5 x 0,90 
amb el text "GRUNDIGG-HIFI-Video-TV

74741984/04/25 1984/05/21

1781Expedient de llicència d'obres menors per reparació de la teulada 77771984/05/21 1984/06/04

1781Expedients de llicència d'obres menors per reparació goteres terrassa 79791984/05/28 1984/06/18

1781Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de 12 m2. de rajoles 
adossades a la paret

80801984/06/02 1984/06/04

1781Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana 81811984/06/06 1984/06/18

1781Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una boca d'incendis en la 
vorera

82821984/06/09 1984/06/18
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1781Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 5 m2. de paret interior i 
col·locar rajoles en banc en uns 5 m2

83831984/06/12 1984/06/18

1781Expedient de llicència d'obres menors per a construcció barra bar, col·locació 
d'enrajolat i construcció divisions interiors

84841984/06/14 1984/12/10

1781Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a realitzar obres de 
construcció d'edifici amb dotze vivendes - entre mitgeres

85851984/06/14 1984/07/16

1781Expedient de llicència d'obres menors  per executar obres de reforma de sala 
d'estar i ampliació de la mateixa

86861984/06/16 1984/06/25

1781Expedient de llicència d'obres menors per la realització d'obres de reforma de 
façana

87871984/06/18 1984/10/29

1781Expedient d'obres menors per canviar cristalls paves 88881984/06/19 1984/06/25

1781 Aquest expedient no està aprovat hi ha un decret de paralització 
d'obres

Expedient de llicència d'obres menors per fer envans de separació en quadres 
existents

89891984/06/19 1984/  /  

1781Expedient de llicència d'obres menors per pintar façana en 60 m2. 90901984/06/20 1984/06/25

1781Expedient de llicència d'obres menors per arrenjar claraboia i esquerda en 
piscina

91911984/06/20 1984/06/25

1781Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'obres de reparació de 
la campana de la llar de foc, pintar 20 m2. d'escala i reparació de goteres en la 
claravoia

92921984/06/21 1984/08/02

1781Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar envà de 0'40 x 0'60 
metres i canviar marc finestre

93931984/06/21 1984/06/25

1781Expedient de llicència d'obres menors per pintar 40 m2. de façana 94941984/06/21 1984/06/25

1782Expedient de llicència d'obres menors  per modificació d'exteriors (obertures) 97971984/06/25 1984/07/09

1782Expedient de llicència d'obre menors per instal·lar quatre rètols lluminosos en la 
façana

98981984/06/25 1984/08/20

1782 Aquest expedient no està aprovat a l'espera de documentació 
sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de cobert per bestiar 
bovi d'aptitud carnica.

99991984/06/25 1984/  /  

1782Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal telefònic 1001001984/06/28 1984/07/16

1782Expedient de llicència d'obres majors per reforma de planta de la vivenda,  així 
com reforma d'interior i instal·lació de garatge

1011011984/06/28 1984/07/19

1782Expedient de llicència d'obres menors per a construir un envà de 20 m2. 
adossat a la façana posterior de l'immoble

1021021984/06/29 1984/07/02

1782Expedient de llicència d'obres menors per canviar porta de fusta per una de 
ferro de 2 x 3 metres

1031031984/06/29 1984/07/02

1782 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors sol·licita la rasant del carrer Figueretes 1041041984/06/30 1984/  /  

1782Expedient de llicència d'obres menors per col·locar rajoles vidriades en 3 m2. 1051051984/06/30 1984/07/02
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1782 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedient de llicència d'obres menors per la col·locació de cartell indicador en 
el vol de la vorera

1061061984/06/30 1984/07/30

1782Expedient de llicència d'obres menors per a la construcció d'una caseta i 
col·locació de bombones de propà en substitució de tanc ja autoritzat

1071071984/06/30 1984/07/02

1782Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar rètol lluminós a la façana de 
l'immoble  i canviar 1 m2 de rajoles

1091091984/07/04 1984/07/30

1782Expedient de llicència d'obres menors  per arrebossar 60 m2 de paret de 
contenció de terres, 50 m2 de paret de tanca i posar 12 m2 de gelosia

1101101984/07/06 1984/08/20

1782Expedient de llicència d'obres menors per canviar aigüera i instal·lació de 
desaigua en el mateix

1111111984/07/06 1984/07/09

1782Expedient de llicència d'obres menors per distribució interior de la planta pis 1141141984/07/09 1984/08/20

1782Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 5 x 5 metres la façana 1161161984/07/14 1984/07/16

1782Expedient de llicència d'obres menors per restauració del rètol de  la façana de 
l'oficina

1181181984/07/16 1984/07/16

1782 Aquest expedient sols hi ha la portada de l'expedientExpedient de llicència d'obres per una pròrroga per l'ampliació d'edifici 
d'habitatges i local comercial

1191191984/06/27 1984/10/29

1782Expedient de llicència d'obres menors per a substitució de dues bigues de fusta 
en un porxo, per unes de portland i col·locació de 15 m2. de rajoles

1201201984/07/17 1984/07/30

1782Expedient de llicència d'obres menors per a canviar 16 m2. de rajoles en la 
cuina

1211211984/07/17 1984/07/30

1782Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana en 20 m2. i pintar-
la

1221221984/07/24 1984/07/30

1782 aquest expedient no està tramitat i està relacionat amb l'expedient 
d'obres número 61/1982

Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga d'ampliació de planta 
graner i paller

1231231984/07/24 1984/  /  

1782Expedient de llicència d'obres menors per col·locar porta corredera de 5 x 2,90 
metres i enrajolar 150 m2. interior del local

1241241984/07/24 1984/08/20

1783Expedient de llicència d'obres menors per canviar la barana de la part interior 
del jardí que ara és de troncs de fusta per una altra feta de ferro

1261261984/07/31 1984/08/20

1783 Aquest expedient no ha estat autoritzatExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert per 
guardar eines de uns 18 m2.

1271271984/08/04 1984/  /  

1783Expedient de llicència d'obres menors per obrir envà i construir porta per donar 
al local contigu

1281281984/08/07 1984/08/20

1783Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 6 m2. de sòcol i construcció 
de 9 m2. d'envans

1291291984/08/08 1984/08/20

1783 Aquest expedient no està tramitat a falta de documentació 
requerida pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un restaurant i bar 1301301984/08/10 1984/  /  

1783 Aquesta sol·licitud de permís d'obres va ser anul·lada per la 
persona interesada

Expedient de llicència d'obres menors per conectar l'escomessa d'aigua  i el 
desaigüa de la casa -tindrà que obrir el carrer-

1321321984/08/13 1984/08/29
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1783Expedient de llicència d'obres menors per pintar les façanes, en un total de 31 
m2.

1341341984/08/16 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per renovar la teulada de l'edifici 1351351984/08/16 1984/09/10

1783Expedient de llicències d'obres per substituir portal per finestra i escardejar 
arrambadors interior i repàs de teulat

1361361984/08/18 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per construir una càmara frigorifica de 4 
m2

1371371984/08/18 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir una tanca de filat en uns 
12 metres, rebossar una paret interior del jardí en uns 40 m2., col·locar panot a 
l'acera en uns 14 m2 i aixecar una paret mitgera

1381381984/08/21 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 4 m2 del jardí 1391391984/08/22 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar una paret de 
tanca en uns 8 m2.

1401401984/08/22 1984/10/01

1783Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana en uns 30 m2. 1411411984/08/24 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres

1421421984/08/24 1984/09/10

1783 Aquest expedient va quedar sensa tramitar a l'espera de 
documentació sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'una finestra de 0'60 x 
0'60 en la part del darrera d'una casa

1431431984/08/27 1984/  /  

1783Expedient de llicència d'obres menors per col·locar quatre barrets de xemeneia 1441441984/08/29 1984/09/10

1783 Amb data 18-10-1984 va retirar aquesta sol·licitud de permís per 
entrar una altra sol·licitud

Expedient de llicència d'obres menors per reparar 9 m2 de la teulada -canviar 
bigas-.

1451451984/08/29 1984/10/18

1783Expedient de llicència d'obres menors per a la construcció d'un garatge 1461461984/09/05 1984/10/15

1794 Aquest expedient està dins l'expedient d'obres número 208/1986 i 
esta relacionat també amb l'expedient d'obres número 39/1985

Expedient de llicència d'obres menors per canviar 30 m2 de rajoles de la cuina 1471471984/09/07 1984/09/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 45 m2 de rajoles a l'interior 
de l'edifici - local comercial -

1481481984/09/08 1984/09/10

1783 d'aquest expedient sols hi ha la tapa de l'expedientExpedient de llicència d'obres menors per una pròrroga per la construcció d'una 
golfa habitable

1491491984/09/12 1984/10/29

1783Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentació de 45 m2. en el 
garatge

1501501984/09/18 1984/09/24

1783Expedient de llicència d'obres menors per col·locar  40 m2 de gres 1511511984/09/19 1984/09/24

1783Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'obres de pintar la 
façana de l'edifici i reixat exterior

1521521984/09/20 1984/12/10

1783Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 12 m2 de l'obrador 1531531984/09/21 1984/09/24

1783Expedient de llicència d'obres menors per reforma de xemeneia exterior 1541541984/09/25 1984/10/01

1783Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 100 m2 de jardí 1551551984/09/25 1984/10/01

1783Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 20 m2. 1561561984/09/25 1984/10/01
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1783Expedient de llicència d'obres menors per netejar la teulada i arrebossar parets 
interiors de la façana en uns 8 m2.

1571571984/09/25 1984/10/01

1783Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana en 50 m2. 1581581984/09/28 1984/10/08

1783 Aquest expedient sols hi ha la tapa del mateixExpedient de llicència d'obres menors per pròrroga per la construcció de 
vivenda expt. 107/1981.

1591591984/09/29 1984/10/29

1783Expedient de llicència d'obres menors per pintar façana en 350 m2., enllosar el 
jardí en 60 m2, i col·locació de canal en façana

1601601984/10/01 1984/10/08

1783Expedient de llicència d'obres menors per pavimentació de balcó i arrenjament 
de paret interior

1611611984/10/01 1984/10/08

1783 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 55/1978Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a la construcció de tres 
vivendes unifamiliars

1621621984/10/03 1984/11/12

1783 Aquest expedient no està tramitat a l'espera de documentació 
sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors  per obrir una finestra 1631631984/10/06 1984/  /  

1784Expedient de llicència d'obres menors per a realització d'obres menors i de 
petites reformes en l'interior de la vivenda

1651651984/10/08 1984/10/29

1784Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'obres de revestiment 
de pedra -parets exteriors-

1661661984/10/13 1984/10/15

1784Expedient de llicència d'obres menors per canvi de porta d'accés 1671671984/10/13 1984/10/15

1784Expedient de llicència d'obres menors per reforma de quarto de bany interior i 
enrajolat

1681681984/10/13 1984/10/15

1784Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la planta baixa -45 m2.- 1691691984/10/17 1984/10/22

1784Expedient de llicència d'obres menors  per reparació de paviment de jardí - 5 
m2. -

1701701984/10/18 1984/10/22

1784Expedient de llicència d'obres menors  per a la reforma de la teulada, finestres i 
envans

1711711984/10/18 1984/10/29

1784Expedient de llicència d'obres menors per reparació de l'escala del jardí 1721721984/10/19 1984/10/22

1784Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana - 50 m2 - 1731731984/10/19 1984/10/22

1784Expedient de llicència per aixecament d'envà de 14 m2. en el pati de l'immoble 1741741984/10/22 1984/10/29

1784Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana en 18 m2. 1751751984/10/22 1984/10/29

1784Expedient de llicència d'obres menors per a nivellar el terra d'una volta al costat 
del cor de l'Església Parroquial.

1761761984/10/26 1984/10/29

1784 Aquesta llicència d'obres va ser denegada pels serveis tècnics 
municipals

Expedient de llicència d'obres menors per moviment de terres en la parcel·la 
del terreny de la seva propietat

1771771984/10/27 1984/  /  

1784Expedient de llicència d'obres menors per renovació de la teulada en 25 m2. 1781781984/10/29 1984/10/29

1784Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana lateral en 35 m2. 1791791984/10/30 1984/11/05

1784Expedient de llicència d'obres menors per a arrebossar façana en 30 m2. 1801801984/10/30 1984/11/05
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1784Expedient de llicència d'obres menors per a arrebossar façana en 16 m2. i 
convertir portal en finestra

1811811984/10/30 1984/11/05

1784Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'obra civil referent al 
projecte de F.E.C.S.A., declarada d'utilitat pública "línia 380 Kv. E.R. Sentmenat 
E.R. Sant Celoni "

1821821984/10/31 1984/11/12

1784 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors per reparar sostre per humitats i 
col·locació de tela asfaltica -legalització-

1831831984/11/06 1984/  /  

1784Expedient de llicència d'obres menors per a canviar esglaons de fusta per uns 
de pedra en l'escala del jardí

1851851984/11/08 1984/11/12

1784Expedient de llicència d'obres menors per reconstrucció d'un pilar i col·locació 
d'una porta

1861861984/11/08 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un envà d'aigües de 
25 m2

1871871984/11/08 1984/11/12

1784Expedient de llicència d'obres menors per a col·locar 11 ml, de panot en la 
vorera , així com instal·lació de caseta-comptador llum

1881881984/11/09 1984/11/12

1784Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a la realització d'obres 
de construcció de segona planta

1891891984/11/10 1984/12/03

1784Expedient de llicència d'obres menors per a tapiat de finestres -legalització- 1901901984/11/17 1984/11/26

1784Expedient de llicència d'obres menors per a reforma de paret-tanca, instal·lació 
de porta corredera i modificació d'esglaons del jardí

1911911984/11/20 1984/11/26

1784Expedient de llicència d'obres menors  per arrebossar parets laterals -20 m2.- i 
construcció de paviment de formigó en 20 m2. -legalització-

1921921984/11/22 1984/11/26

1784Expedient de llicència d'obres menors per estesa de línia aeria de baixa tensió 
pel carrer Llevant procedent de la plaça de la Sagrera i retirada d'un altre tram 
en el carrer Llevant

1941941984/11/26 1984/12/10

1784 Aquest expedient d'obres no ha estat aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la supresió de panot de la vorera 1951951984/11/26 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de dos envans de 5 
m2. cadascun

1971971984/11/29 1984/12/03

1784 Aquest permís ha estat denegat . Aquest llicència d'obres té relació 
amb l'expedient d'obres número 102/1979 i amb l'aprovat amb data 
5-12-1983

Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga de las obres d'ampliació 
de vivenda i reforma

1981981984/11/29 1984/  /  

1784Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 18 m2. de façana -
legalització-

1991991984/11/29 1984/12/17

1784Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de separació en 
la part baixa del solar , de 15 x 0'50 metres i col·locació de 8 portes 
metàl·liques.

2002001984/12/01 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per obres de reforma de la vivenda 2012011984/12/01 1984/12/10

1784 Aquest expedient no està tramitat a l'espera de documentació 
requerida pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per moviment de terres 2022021984/12/03 1984/  /  
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1784Expedient de llicència d'obres menors per canviar marc armari de la cuina, 
arrebossar parets interiors menjador - 10 m2.- i arrebossar el voltant del marc 
de la finestra exterior

2052051984/12/04 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 44 m2. 2062061984/12/07 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per reforma de local comercial 2072071984/12/10 1984/12/10

1784Expedient de llicència d'obres menors per a reforma interior de local -
instal·lació d'establiment comercial -legalització-

2092091984/12/17 1984/12/17

1784 Aquest expedient inicialment tenia el número 131/1984 bis i ara té 
el número 217/1984. Aquest expedient no està tramitat a l'espera 
de documentació sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per moviment de terres, pavimentar el 
voltant de la piscina, posa sòcol i construcció d'una barraca per la depuradora 
de la piscina

2172171984/08/11 1984/  /  

1784Expedient de llicència d'obres menors per a realitzar obres de reforma interior 
de la vivenda -legalització-

1841841984/11/08 1985/05/13

1784 És la pròrroga de l'expedient d'obres número 89/1982Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a realitzar obres 
d'ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres

2042041984/12/04 1985/01/14

1784Expedient de llicència d'obres menors per reforma de finestres en la façana 
principal i envà a la planta baixa

2122121984/12/21 1985/02/04

1784Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un cobert rural per a 
eines de treball i magatzem de productes del mateix camp -legalització-

2152151984/12/28 1985/02/18

1784Expedient de llicència d'obres menors per una pròrroga per a realitzar obres de 
construcció d'un edifici entre mitgeres amb una vivenda i local comercial

2162161984/12/29 1985/01/14

1785Expedient de llicència d'obre menors per a realitzar obres de reforç d'un forjat 
15 m2. en l'immoble situat al carrer Figueretes número 10

111985/01/02 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per a la realització de moviments de 
terres i neteja de la finca situada al paratge La Roca

221985/  /  1985/01/21

1785Expedient de llicència d'obres menors per fer 20 m2 de paviment i treure 3 m3 
de roca del terra, en l'immoble situat al carrer Bassella número 1  garatge

441985/01/08 1985/01/21

1785 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 72/2013, 
220/1995, 139/1988, 110/1978, 197/1983, 23/1986

Expedient de llicències d'obres menors per una prorroga de l'expedient d'obres 
110/1978. Ctra. Sant Llorenç

551985/01/08 1985/01/21

1785Expedient de llicència d'obres menors per prorròga per a realitzar obres 
consistents en l'acabament de vuit vivendes, en el carrer Agustí Santacruz 
número 89

661985/01/08 1985/02/25

1785Expedient de llicència d'obres menorsn per prorròga per a realitzar obres 
consistents en la construcció d'un edifici en el carrer Sant Joan número 15

771985/01/12 1985/01/21

1785Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal telefònic en el 
carrer Ponent número 7

881985/01/12 1985/01/21

1785Expedient de llicència d'obres menors per estesa de 1000 metres de línia KV, a 
nou PT. Flaquer, en les afores de Can Flaquer d'aquest terme

991985/01/16 1985/02/04
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1785Expedient de llicència d'obres menors per desplaçament de xarxa baixa tensió 
substituint dos pals de fusta per carteles en el passatge Jorba i ampliant el tram 
compres entre Camí del Molí i l'esmentat passatge Jorba

10101985/01/16 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per a reforma de la cuina de l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz número 56

11111985/01/16 1985/01/21

1785Expedient de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina en 6 
m2, i fer marquesina sobre portal d'entrada de 1,60 x 0,40, en l'immoble situat 
al Camí de les Elies número 14

12121985/01/22 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per execució d'obres menors en la cuina 
i instal·lació de casetes per les bombones de butà, en el carrer Agustí 
Santacruz número 13

13131985/01/25 1985/02/04

1785 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors per instal·lar un rètol lluminos al carrer 
Joncar número 34

14141985/01/28 1985/  /  

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. de parets interiors 
i fer 10 m2. de paviment en el soterrani de l'immoble situat al carrer Pervera 
número 12

15151985/01/30 1985/02/04

1785Expedient de lliència d'obres menors per instal·lació d'un pal telefonic en el 
carrer Creu  del Terme número 9

16161985/01/31 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per posar 25 m2 de gres en el carrer 
Sant Pau número 10

17171985/02/01 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en 84 m2, en 
l'immoble situat al carrer Joncar número 34

18181985/02/01 1985/02/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de la cuina en el 
carrer Creus número 41

19191985/02/06 1985/02/18

1785Expedient de llicència d'obres menors per una prorròga per a realitzar obres 
consistents en la construcció d'un edifici de 21 vivendas i locals comercials en 
l'immoble situat al carrer Escoles, Sant Quirze i Passatge Escoles

20201985/02/09 1985/02/25

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana en 36 m2 de 
l'immoble situat en el carrer Amargura número 23

21211985/02/28 1985/03/04

1785 Expedient de llicència d'obres menors per pintar façana en 50 m2 i repas de 
guixera en 60 m2. en l'immoble situat en el carrer Jacint Verdaguer número 32-
34

22221985/02/28 1985/03/04

1785 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors  per pavimentar una bassa - capacitat 25 
m3 de formigó-. Carrer Anselm Clavé número 8

24241985/02/28 1985/  /  

1785Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentació de 100 m2 de terreny 
adjunt a la pista de tennis situada en el carrer Doctor Fleming

25251985/03/02 1985/03/04

1785Expedient de llicència d'obres menors per a tancat de solar situat en la finca 
ubicada en el carrer Onze de Setembre

26261985/03/04 1985/08/05
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1785Expedient de llicència d'obres menors per reparació del baixant del desaigua de 
la casa situada en el carrer Piscina número 28

27271985/03/04 1985/03/11

1785Expedient de llicència d'obres menors per obres d'obertura del carrer per a 
substituir un tub de plom per un d'uralita en el carrer Montserrat número 26

28281985/03/04 1985/03/11

1785Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 3 x 1,20 m2 de rajoles en 
bany, fer sòcol arrebossat façana de 1 x8 metres, i arrebossar 2 m2 sota balcó, 
en l'immoble situat al carrer Creus número 19

29291985/03/04 1985/03/25

1785Expedient de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció de 
terres, en el carrer Ildefons Cerdà s/n

30301985/03/06 1985/03/25

1785Expedient de llicència d'obres menors  per cubrir part del cobert amb uralites i 
bigues en un total 6 metres en el carrer Narcís Monturiol número 1

31311985/03/06 1985/05/28

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar interior del magatzem 
situat en el carrer Pau Casals número 8 en uns 100 m2

32321985/03/07 1985/03/11

1785Expedient de llicència d'obres menors per tapiar portal entrada i convertir 
finestra en portal, sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Hospital 
número 13

33331985/03/09 1985/03/11

1785Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la teulada i reformar els 
banys, en l'immoble situat al carrer Pompeu Fabra número 9

35351985/03/09 1985/03/25

1785Expedient per repasar 14 m2. l'enrajolat de les terrasses de l'immoble situat en 
el carrer Sant Joan número 39

36361985/03/11 1985/03/11

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar tanca existent de 32,90 x 
0,60 metres i explanació terreny en uns 480 m2. en l'immoble situat al carrer 
Avinguda Països Catalans s/n -Legalització-

37371985/03/12 1985/03/25

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. de pegats en la 
paret del jardí, situat en el carrer Ponent número 17

38381985/03/13 1985/03/25

1794 Aquest expedient està posat dins l'expedient d'obras número 
208/1986 i també està relacionat amb l'expedient d'obres número 
147/1984

Expedient de llicència d'obres menors per substituir 20 m2 de cel ras 
d'encanyissat, per forjat, en el carrer Mossen Jacint Verdaguer número 18

39391985/03/12 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per pintar 42 m2 de la façana situada en 
el carrer Sant Isidre número 8

40401985/03/18 1985/03/25

1785Expedient de llicències d'obres menors per col·locació de reixes en 5 finestres 
existents en la part posterior de l'edifici, i posar portland en el pati abans de 
l'entrada a l'escola de 3 x 0,25 mts. En l'immoble situat a la plaça del Carme-
Col·legi

41411985/03/23 1985/03/25

1785Expedient de llicència d'obres menors per trasllat de la portella d'aigua més 
avall del carrer i tapar l'existent en el carrer Esquirol número 19

42421985/03/20 1985/03/25

1785Expedient de llicència d'obre menors per blanquejar la façana en uns 6 x 5 
metres i reparar teulada d'uralita, en l'immoble situat al carrer Montserrat 
número 10

43431985/03/30 1985/04/09
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1785Expedients de llicències d'obres menors per col·locar tanca perimetral de 15 x 
0'70 metres i reconstruir paviment exterior en uns 12 m2 en l'immoble situat en 
el carrer Narcís Monturiol número 10

44441985/03/26 1985/04/09

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 8 m2 en la terrassa i fer 
forat en la teulada de l'immoble situat en el carrer Sant Joan número 59

45451985/03/27 1985/04/09

1785Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una camara de registre 
i de 3 canalitzacions laterals amb 2 i 4 conductes de polivinilo de 17,13 i 6 
metres de longitud respectivament en la plaça Doctor Robert

46461985/03/15 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per desmontar coberts de fibrociment i 
reconstruir tanca, en el carrer Pont del Terme

47471985/04/01 1985/04/09

1785Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 11 metres de panot en el 
carrer Josep Pla número 10

48481985/04/03 1985/04/22

1785 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur per la 
contenció de terres. Camí de Lloveres número 35

49491985/04/03 1985/  /  

1785Expedient de llicència d'obres menors per la prorroga de la llicència d'obres 
101/1977. Racó del Bosc parcel·la 49

50501985/08/17 1985/  /  

1785Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar part de l'edifici existent en 
el carrer Pont del Terme i carrer Hospital

51511985/04/11 1985/05/13

1785Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de vivenda consistent en 
construcció d'un local de magatxem i traster, en l'immoble situat en el número 
47 del carrer Estricadors

52521985/04/11 1985/07/22

1785Expedient de llicència d'obre menors per pintar la façana de l'immoble situat en 
el carrer Sant Pere número 14

53531985/04/12 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2 de façana, en 
l'immoble situat en el carrer Esquirol número 63

54541985/04/13 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per enderrocament de les vivendes 
números 12 i 14 del carrer Bassella i construcció d'un mur de contenció en el 
frontal de l'immoble que dona al carrer Avinguda Catalunya i entrada

55551985/04/13 1985/07/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per trasllat de la caixa del comptador de 
control d'aigua en la façana de l'immoble i fer obres menors de suport dels 
dipòsits d'aigua a l'Avinguda de Catalunya número 10

56561985/04/15 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció de 
terres en el carrer Pont del Terme

57571985/04/18 1985/04/22

1785Expedient de llicència d'obres menors per a tanca perimetral del solar de la 
seva propietat situat en el carrer Estricadors-carrer Esquirol

59591985/04/18 1985/06/10

1785 la sol·licitud d'aquesta llicència d'obres va ser retirada amb data 20-
05-1985

Expedient de llicència d'obres menors per pasar tub d'aigua de la casa al jardí 
de l'altre banda del carrer. Carrer Pont del Terme números 23-25

60601985/04/18 1985/  /  
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1786Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2 de façana i 
arreglar la barana del balcó, en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz 
número 13

61611985/04/22 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 m2. de rajoles del terrat 
situat en l'immoble del carrer Sant Pere número 1

62621985/04/25 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obres menors per pintar i retolar la façana de l'immoble 
situat en el carrer Agustí Santacruz número 18

63631985/04/26 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obres menors per obrir un tram de la Ctra. Sant Llorenç 
des del carrer Doctor Zamenhof fins el carrer Llevant per a instal·lar canonada 
d'aigua

64641985/04/27 1985/07/22

1786Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar envà interior d'uns 30 
m2., col·locar "sintasol" en uns 200 m2., i instal·lar dos sanitaris en l'immoble 
situat en el carrer Esquirol número 16

65651985/04/27 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obres menors per pintar 25 m2 de la façana i treure la 
cartellera existent, en l'immoble situat en el carrer Sant Pere número 26

66661985/04/29 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obre menors per col·locar 20 metres de panot en 
l'entrada de l'immoble situat en el carrer Joaquin Mir número 5

67671985/04/29 1985/07/22

1786Expedient de llicència d'obres menors per arreglar 20 m2. de terrassa, de 
l'immoble situat en el carrer Gallifa número 9

68681985/04/30 1985/05/06

1786Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior (treure una paret 
mitgera) i reformar cuina en l'immoble situat en el carrer Doctor Tomàs Borrell 
número 1

70701985/05/02 1985/05/06

1786 Aquestes obres no han estat aprovadesExpedient de llicència d'obres menors per ampliació projecte per garatge en 
planta semisotans en el Racó del Bosc parcel·la número 105

72721985/05/04 1985/  /  

1786Expedient de llicència d'obres menors per reforma d'una canonada en uns 25 
metres en l'immoble situat en el carrer Camí de Lloveres s/n

73731985/05/04 1985/05/13

1786Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de 12 m2. d'envà 
aïllant en l'immoble situat en la plaça Josep Umbert Rosas

74741985/10/01 1985/10/14

1786Expedient de llicència d'obres menors per reforma de la cuina consistent en 
col·locar 10 m2. de rajoles, en l'immoble situat en l'Avinguda Catalunya número 
48

75751985/05/07 1985/05/13

1786Expedient de llicència d'obres menors per a reconstrucció de tanca en 
l'immoble situat en la carretera Sant Llorenç s/n

76761985/05/07 1985/06/10

1786 Aquest expedient no va ser tramitat a la espera de documentació 
requerida pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per tapar un pou i vallar el terreny situat 
en el paratge Hortells

77771985/05/08 1985/  /  

1786Expedient de llicència d'obres menors per reparar trapa entrada dipòsits de 
l'immoble situat en el carrer Sagrera número 10

78781985/05/11 1985/05/13

1786Expedient de llicència d'obres menors per efectuar obres de renovació de la 
teulada de l'edifici situat en el carrer Sant Joan número 27

79791985/05/11 1985/05/13
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1786Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de barbacoa, amb 
construcció auxiliar i repàs de la teuladeta del safreig, en l'immoble situat en el 
carrer Agustí Santacruz número 110

80801985/05/14 1985/07/22

1786Expedient de llicència d'obres menors per reforma de portal d'entrada 
consistent en aixecar el marxapeu en uns 20 cm en el carrer Cingles de Bertí 
número 6

81811985/05/14 1985/05/28

1786Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de serveis sanitaris en 
el local situat en el carrer Vinyetes número 1, baixos 1a.

82821985/05/14 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres menors per reforma de cambra de bany en uns 5 
m2. i col·locació de rajoles, en l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 
17

83831985/05/14 1985/05/28

1786Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Agustí Santacruz s/n en uns 18 m2

84841985/05/17 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres menors per a arrebossar parets interiors de 
l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 108 en uns 20 m2

85851985/05/17 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres menors per la prorròga per a construcció d'un 
edifici de vuit vivendes en règim de propietat horitzontal al Passeig de les 
Oliveres

86861985/05/20 1985/08/12

1786Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Rector Tomàs Vila número 26, en uns 10 m2

88881985/05/23 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de retol tipus banderola 
en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 13

90901985/05/30 1985/06/10

1786Expedient de llicència d'obres menors per encimentat de lloses en el jardí de 
l'immoble situat en el carrer Pervera número 34, en uns 12 m2.

91911985/05/30 1985/06/10

1786 Hi ha un decret d'alcaldia de paralització d'obresExpedient de llicència d'obres menors per renovació i distribrució nova 
d'habitacions amb construcció d'envans,terres, algún cel ras en el carrer 
Pompeu Fabra número 9

93931985/06/01 1985/  /  

1786Expedient de llicència d'obres menors per a col·locar encintat de vorera en 12 
ml. davant el seu immoble del carrer Santo Domingo número 4

95951985/06/06 1985/06/10

1787Expedient de llicència d'obres menors per a col·locar encintat de vorera en 12 
ml. davant el seu immoble del carrer Vinyetes número 2

96961985/06/06 1985/06/10

1787 Aquest expedient va quedar paralitzat a l'espera de la 
documentació sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per acondicionament de camí, destrosat 
per culpa de les pluges, d'accès a la seva finca i posar porta en una caseta per 
eines en el paratge La Roca

97971985/06/06 1985/  /  

1787Expedient de llicència d'obres menors per a col·locar encintat de vorera en 30 
ml. Davant el seu immoble situat en el carrer Vinyetes número 11- Ildefons 
Cerdà

98981985/06/06 1985/06/10

1787Expedient de llicència d'obres menors per fer 15 m2 de paviment per entrada al 
garatge en l'immoble situat en el carrer Ildefons Cerdà número 33

1001001985/06/06 1985/07/08
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1787Expedient de llicència d'obres menors per execució d'obres d'instal·lació de 
mostrador frigorific, en l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 
16

1011011985/06/06 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana en uns 150 m2 en 
l'immoble situat en el carrer Vinyetes número 1

1031031985/06/07 1985/07/22

1787 Aquest expedient va quedar suspes a la espera de la documentació 
requerida pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per col·locar panot a la vorera en uns 4 
metres lineals i adelantar els pilons de la tanca degut a la nova alineació 
donada al carrer Cingles de Bertí número 8

1041041985/06/08 1985/  /  

1787 Aquest expedient va quedar suspes a l'espera de documentació 
sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per col·locar panot en la vorera en uns 4 
metres lineals i adelantar els pilons de la tanca, degut a la nova alineació 
donada al carrer Cingles de Bertí

1051051985/06/08 1985/  /  

1787Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de paret de façana en 
60 m2. en l'immoble situat en el carrer Creus número 21

1061061985/06/10 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de 6 m2. de vorera en 
el carrer Vinyetes

1071071985/06/11 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'una teulada sobre un 
terrat no transitable, en el carrer Antoni Gaudí - Carrer Pervera número 11 -

1081081985/06/17 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 85 m2. del jardí situat en el 
carrer Sant Jordi número 1

1091091985/06/18 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per posar 100 m2 de gres en la terrassa, 
arrebossar la part baixa del garatge i pintar-lo, en l'immoble situat en l'Avinguda 
Catalunya número 1-3

1111111985/06/25 1985/07/08

1787Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una paret de tanca de 
25 x 1,70 metres en el carrer Montserrat s/n

1121121985/07/07 1985/08/20

1787 Aquesta llicència d'obres no ha estat aprovadaExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un sostre de 50 m2. 
en la finca del Camí del Molí número 8

1131131985/06/26 1985/  /  

1787Expedient de llicència d'obres menors per aixecar piles i col·locar celosia en el 
muret existent en l'immoble número 5 del carrer Les Roques

1141141985/06/27 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per aixecar tanca existent amb alçada de 
2 metres i col·locar filat de 1,50 metres, per adequació a la rasant actual carrer 
Les Roques números 7-9

1151151985/06/27 1985/07/22

1787Expedient de llicencia d'obres menors per col·locar 40 ml. de panot  en la 
vorera situada en el carrer Les Roques números 7-9

1161161985/  /  1985/  /  

1787Expedient de llicència d'obres menors per prorròga per a la construcció d'una 
vivenda unifamiliar en el carrer Antoni Gaudí número 16

1171171985/06/27 1985/10/14

1787Expedient de llicència d'obres menors per canviar pica de la cuina, en l'immoble 
situat en el carrer Hospital número 4

1181181985/06/28 1985/07/08

1787Expedient de llicència d'obres menors per repasar teulada, en l'immoble situat 
en el carrer Sant Pere número 18

1191191985/07/02 1985/07/08
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1787 Hi ha la sol·licitud del número de policiaExpedient de llicència d'obres menors per una prorròga per a la construcció 
d'edifici en el carrer Agustí Santacruz-Ptge. Jorba- carrer Barcelona amb un 
total de 12 vivendes

1201201985/07/03 1985/10/14

1787Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de 25 m2 de gres en el 
immoble situat en el carrer Folch i Torras número 1

1211211985/07/03 1985/07/08

1787Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de garatge i sala-estar en 
l'immoble situat en el carrer Padró número 4

1231231985/07/06 1985/07/08

1767Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 35 ml. de panot en la vorera 
del carrer Vinyetes número 1

1241241985/07/06 1985/07/08

1780 Aquest expedient està posat dins l'expedient d'obres número 1 
/1985 i està relacionat amb el mateix i amb el número 149/1986

Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a la construcció d'una 
vivenda unifamiliar aïllada en el carrer Antoni Gaudi número 29

1251251985/07/06 1985/10/14

1787Expedient de llicència d'obres menors per fer un quadre a la façana, per canviar 
el comptador de llum, en l'immoble situat en el carrer 11 de setembre número 
10

1261261985/07/05 1985/07/08

1787 aquest expedient no sembla aprovat hi ha una queixa presentada 
per un vei i un decret de paralització d'obres

Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'unes obres fetes al 
marge de la llicència municipal. Avinguda Escoles, Ptge. Escoles i Carrer Sant 
Quirze

1271271985/07/08 1985/  /  

1787Expedient de llicència d'obres menors per prorròga per a les obres de 
construcció interior de 2a. Planta i golfes, en el carrer Les Roques

1281281985/07/09 1985/10/14

1787Expedient de llicència d'obres menors per una prorròga per a la construcció de 
vuit vivendes  unifamiliars en el carrer Llevant, cantonada Ctra. Sant Llorenç

1291291985/07/09 1985/10/14

1787Expedient de llicència d'obres menors per execució d'obres consistents en 
canviar les rajoles de la cuina i col·locació de 20 m2. de gres, en l'immoble 
situat en el carrer Agustí Santacruz número 10

1301301985/07/16 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a desmontar pals i linea telefónica i 
reposició d'un pal de fusta per un altre de formigó, instal·lació de pals telefònics 
i canalització telefònica en el carrer Països Catalans

1311311985/07/16 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a col·locar panot en la vorera en uns 
20 ml. en el frontal de l'immoble número 15 del carrer Vinyetes

1331331985/07/18 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors  per a col·locar 10 m2. de panot en la 
vorera del frontal de l'immoble s/n del carrer Farigola

1341341985/07/18 1985/07/22

1787Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana en 50 m2 del 
immoble situat al carrer Agustí Santacruz números 16-18

1361361985/07/23 1985/08/12

1787Expedient de llicència d'obres menors  per trasslat del comptador de la llum del 
interior de la vivenda a la façana- amb forat inclós- al carrer Onze de Setembre 
número 7

1371371985/07/23 1985/08/12

1787Expedient de llicència d'obres menors per a canvi de tub de calefacció i obres 
auxiliars annexes, al immoble situat al carrer Ildefons Cerdà s/n

1381381985/07/24 1985/08/12
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1787Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de panot en l'entrada de 
la vivenda situada al carrer Vinyetes número 3, en 16 m2

1411411985/08/03 1985/08/12

1787Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de 17 ml. de panot en la 
vorera del carrer Les Roques número 18 i 3'8 ml. en la vorera del carrer 
Vinyetes número 3

1421421985/08/05 1985/08/12

1787Expedient de llicència d'obres menors per canviar 20 m2 de mosaic en 
l'immoble situat en el carrer Creus número 22

1431431985/08/08 1985/08/12

1787Expedient de llicència d'obres menors per enllosat d'interior en 20,5 m2 en la 
vivenda situada en el carrer Doctor Reig número 6

1441441985/08/12 1985/09/02

1787Expedient de llicència d'obres menors per a realitzar obres de reforma d'un 
bany, en l'immoble situat en el carrer Sant Joan número 4

1451451985/08/12 1985/09/17

1788Expedient de llicència d'obres menors per a execució d'obres de rectificació de 
murs, tancat de terrenys amb tela metàl·lica i construcció de vorera en 39 ml. 
Carrer Vilalta número 4

1471471985/08/13 1985/09/30

1788Expedient de llicència d'obre menors per a pintar façana en 17 x 4 metres i 
col·locació de zocol en la parcel·la número 31 de la urbanització Racó del Bosc

1481481985/08/16 1985/10/28

1788 Aquest expedient no va ser tramitat esperan documentació 
sol·licitada pels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de porxo secador de fusta. 
Carrer Camí de Lloveres S/n

1491491985/08/16 1985/  /  

1788Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Montserrat número 12

1511511985/08/19 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentació de jardí en 20 m2. i 
construcció d'envà en l'interior de la vivenda situada en el carrer Montserrat 
número 22

1521521985/08/22 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per enllosar jardí en uns 70 m2, i 
rebaixar 10 m3 de roca en sòtans, amb pavimentació del mateix amb 20 m2 en 
el carrer Nostra Senyora de Núria número 14

1531531985/08/22 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de rètol " construcció de 
quinze vivendes de protecció oficial", en el terreny situat en la confluència dels 
carrers Antoni Gaudí-Consell de Cent i carrer Piscina

1541541985/08/26 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per a obres menors de reforma de cuina i 
canviar rajoles en uns 15 m2., en la vivenda situada en el carrer Jacint 
Verdaguer número 3-5

1561561985/08/28 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un garatge entre 
mitgeres, en l'immoble situat en el carrer Esquirol número 44

1571571985/08/28 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per a moviment de terres en la finca de 
la seva propietat situada al Camí de Lloveres s/n

1591591985/07/24 1985/09/02

1788Expedient de llicència d'obres menors per a execució d'obres de reparació de la 
teulada i reforçament de biga, en l'immoble situat en el carrer Esquirol número 
75

1611611985/09/07 1985/10/28
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1788 Aquesta llicència ha estat informada desfavorablement pels serveis 
tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per obrir vuits en una paret mitgera i 
construcció de valla en el limit del camí de la finca veína. Avinguda Escoles, 
Passatge Escoles i carrer Sant Quirze

1621621985/09/07 1985/  /  

1788Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un mur de contenció 
de terres, i paret de tanca corresponent, en l'immoble situat en el carrer Llevant

1631631985/09/17 1985/09/30

1788Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la vorera, col·locant 12 
metres de panot en el carrer Avinguda Escoles

1641641985/09/19 1985/09/30

1788Expedient de llicència d'obres menors per a rebaixar vorera en el frontal de 
l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 34

1651651985/09/19 1985/11/11

1788Expedient de llicència d'obres menors per fer una llar de foc, en l'immoble situat 
en la plaça esglèsia

1661661985/09/19 1985/09/30

1788Expedient de llicència d'obres menors per a obres de cruçament amb 22 metres 
de cable subterrani de baixa tensió en el carrer Vinyetes

1671671985/09/24 1985/10/14

1788Expedients de llicència d'obres menors per a obres de desplaçament de línia 
aeria de baixa tensió existent en el carrer Ildefons Cerdà, retirant els pals de 
fusta de la calçada i instal·lant un pal de formigó en la vorera de l'esmentat 
carrer.

1681681985/09/24 1985/10/14

1788Expedienter de llicènia d'obres menors  per a pintar la façana en 24 m2. en 
l'immoble situat en el carrer Creus número 81

1701701985/09/24 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'una barbacoa de 3 
metres i pavimentar uns 40 m2 en el pati de la casa situada en el carrer 
Pervera número 31, 2n.

1711711985/09/25 1985/12/09

1788Expedient de llicènica d'obres menors per a construcció d'un garatge en 
l'immoble situat en el carrer Marinada número 5

1721721985/09/30 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors per treure humitats possar i canviar 
rajoles del terrat de 11 x 11 metres en l'immoble situat en el carrer Agustí 
Santacruz número 71

1731731985/09/30 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors  per enguixar 20 m2. d'envà i canviar 
porta interior, en l'immoble situat  en el carrer Creus número 19

1771771985/10/07 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors  per a tancar reste finca amb filat i seto, 
en l'immoble situat en el carrer Avinguda Catalunya s/n

1781781985/10/08 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'una barbacoa en la 
terrassa de l'immoble situat en el carrer Sant Sebastià número 1

1791791985/10/08 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obres menors per a reparació de terrassa i 
arrebosassar paret interior en 10 m2. en l'immoble situat en el carrer Agustí 
Santacruz número 9

1801801985/10/08 1985/10/14

1788Expedient de llicència d'obre menors per a reparació de la teulada i arrebossar 
la xemeneia de l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 4

1811811985/10/08 1985/10/14
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1789Expedient de llicència d'obres menors per a reforma de banc de cuina i enllosat 
de 20 m2. de l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 36

1821821985/10/08 1985/10/14

1789Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de 9 ml. de tub baixant 
canalò i arrebossar 5 m2. de la paret del jardí situat en el carrer Sant Sadurni 
número 10

1831831985/10/08 1985/10/14

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de  dipòsit 
d'amagatzament d'aigua de la Penya Esportiva s/n, urbanització Solanes

1841841985/10/11 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentar garatge, en uns 25 m2 i 
encintat de vorera en 8 ml en l'immoble situat en el carrer Doctor Fleming 
número 1

1851851985/10/15 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per a coronació de 14 metres de paret de 
jardí amb tobes artificials en el carrer Pervera número 16

1861861985/10/15 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per a modificació de la coberta de la 
planta prevista en el projecte autoritzat per acord de la C.M.P. De 10 de juny de 
1985, consistent en cobrir la llum entre pilars, mitjançant una coberta 
provisional, en l'immoble situat en el carrer Avinguda Castell de Montbui 
número 17, amb tancament inclós

1871871985/10/18 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per canvi de porta d'entrada i celler, 
sense variació d'estructura i construcció de 10 m2. d'envà en l'immoble situat 
en el carrer Bassella número 1

1881881985/10/18 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per sortida d'un tub pel reguerot de la 
calefacció, en l'immoble situat en el Camí de Can Bosch número 4

1901901985/10/21 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per a reformar la façana en 36 m2. i 
arrebossar l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 1

1921921985/10/21 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'una paret de furmigó 
en 8 x 1,10 x 0,40 metres i una altra de 4 x 1 metres amb construcció de 4 
graons en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 80

1931931985/10/22 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per a col·locació de 10 ml. de barana i 
enllossar 20 m2. de jardí en l'immoble situat en el carrer Bassella s/n

1941941985/10/22 1985/10/28

1789Expedient de llicència d'obres menors per remodelació dels vestuaris dels 
homes, en la Zona Esportiva Municipal -Club de Tennis-

1951951985/10/25 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un pou de captació 
d'aigües subterranies, en la finca situada en el paratge de Can Ullar

1961961985/10/29 1985/11/11

1789 Aquest expedient d'obres no ha estat aprovatExpedient de lliència d'obres menors per la instal·lació de valles publicitaries de 
4 x 3 i 8 x 3 metres en la finca situada a la plaça Doctor Robert número 13

1971971985/10/29 1985/  /  

1789Expedient de llicència d'obres menors per obrir portal en envà interior i construir 
cel ras en 143 m2.,  i reparació de bany, en l'immoble situat  en l'Avinguda 
Catalunya número 24-26

1981981985/10/29 1985/11/11
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1789Expedient de llicència d'obres menors per a modificació de xemeneia, d'acord 
amb les instruccions dels Serveis Tècnics , en l'immoble situat en la plaça Sant 
Antoni número 6

1991991985/10/29 1985/11/11

1791 Aquest expedient no està aprovat i està posat dins l'expedient 
d'obres número 85/1986

Expedient de llicència d'obres menors per tancar el solar en pals metal·lics i 
filat -legalització. Camí del Dipòsit s/n

2012011985/10/30 1985/  /  

1789Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar el celler en uns 5 x 6 
metres.,  i fer un envà de 2,5 x 6 metres, en l'immoble situat en el carrer 
Esquirol número 73

2022021985/11/02 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentació de garatge en  65 
m2. en l'immoble situat en el carrer Creus número 18

2032031985/11/02 1985/11/11

1789Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 60 m2. en l'immoble situat 
en el carrer Doctor Tomàs Borrell número 28

2052051985/11/04 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per a connexió  del desaigüe de 
l'immoble situat en el carrer Vic número 11, a la xarxa general del carrer de vic

2062061985/11/04 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per a arrebossar en 30 m2. i pavimentar 
18 m2. de l'immoble situat en el carrer Pervera número 40

2072071985/11/07 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per a canviar porta d'entrada i finestra, 
sense variació d'estructura, en l'immoble situat en el carrer Montserrat número 
20

2082081985/11/08 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per escatar envà en 10 m2., en l'immoble 
situat en el carrer Baixada Dominguet número 6

2092091985/11/05 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de cobert en 17 m2. 
annexe a l'immoble situat en el carrer Barcelona número 38

2112111985/11/11 1985/11/11

1789Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un envà interior d'uns 
10 m2., en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 33

2132131985/11/12 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un voladís a la porta 
d'entrada a la casa, de 2,17 x 0,50 metres., en l'immoble situat en el carrer 
Pervera número 42

2142141985/11/13 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un pal telefonic en el carrer 
Antoni Gaudí

2162161985/11/16 1985/11/25

1789 Expedient de llicència d'obres menors per modificar un armari empotrat en 
l'immoble situat en el carrer Creus número 81

2172171985/11/16 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar pati entrada al garatge, i 
rebaixar la vorera de l'immoble situat en el carrer Vinyetes número 7

2182181985/11/20 1985/11/25

1789Expedient de llicència d'obres menors per estucar la façana en uns 36 m2. en 
l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 1

2202201985/11/26 1985/12/09

1789Expedient de llicència d'obres menors per reforma d'un quarto de bany en 6 
m2, en l'immoble situat en el carrer Roure Gros número 15

2222221985/12/03 1985/12/09
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1789 Inicialment aquest expedient d'obres tenia el número 43/1985 bisExpedient de llicència d'obres menors  per col·locació de 7 fites en el terreny 
situat en el paratge Solanes

2372371985/03/26 1985/04/09

1789 Inicialment aquest expedient tenia el número 50/1985 bisExpedient de llicència d'obres menors per pintar  8 m2 de façana de l'immoble 
situat en la plaça Doctor Robert número 1

2382381985/04/09 1985/04/22

1789Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de divisió de 
parcel·les i construcció d'un desguàs en l'immoble situat al carrer Vinyetes, Les 
Roques i carrer Ildefons Cerdà

2122121985/11/12 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per a instal·lació de la calefacció de 
l'Església i capella, d'acord amb l'expedient d'activitats número 1/1985, en 
tràmit procedimental d'aprovació, a l'immoble situat a la Parròquia

2152151985/11/14 1986/02/03

1789Expedient de llicència d'obres menors per reforma de planta sotans de vivenda 
unifamiliar aíllada existent al carrer Sant Jordi s/n

2192191985/11/22 1986/01/14

1789Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de garatge en planta 
semi-sotans de l'immoble situat a la parcel·la número 105 del Racó del Bosc

2242241985/12/05 1986/07/07

1789Expedient de llicència d'obres menors per canviar 17 m2 de rajoles de la 
cambra de bany i cuina a l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 1

2252251985/12/06 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per esquerdejar dues parets de l'hort ( 10 
x 1,5 metres) situat al carrer Fiqueretes número 19

2262261985/12/07 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per a instal·lació d'un retol publicitari a la 
finca situada al carrer Bassella número 59

2272271985/12/09 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per conectar el desaigüe a la cloaca 
general, en la finca situada al carrer Ntra. Sra. de Núria número 25

2282281985/12/10 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per canviar porta de fusta per una de 
ferro de 2 x 3 metres al carrer Vic número 8

2292291985/12/10 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per una pròrroga per a construcció del 
Casal Cultural Codinenc. Carrer Doctor Reig

2302301985/12/10 1986/11/10

1789Expedient de llicència d'obres menors per obres de reforma en edifici industrial 
existent al carrer Rector Tomàs Vila " Can Comas "

2342341985/12/23 1986/01/14

1789Expedient de llicència d'obres menors per arreglar teulada i canviar enllosat a 
l'interior de la vivenda en uns 12 m2 de l'immoble situat al carrer Cirerers 
número 3

2352351985/12/28 1986/02/17

1789Expedient de llicència d'obres menors per reparar uns 12 metres de parets 
mitgeres a l'immoble situat  al carrer Vic número 4

2362361985/12/30 1986/01/20

1789Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga de la llicència d'obres 
número 48/1977 per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Joaquim Mir número 1

2322321985/12/17 1987/01/07

1789Expedient de llicència d'obres menors per obres de reforma interior  -sala de 
bany, dues vigues i pintura d'interior- a l'immoble situat al carrer Mirador 
número 20. Legalització

2312311985/12/16 1988/02/17
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1790Expedient de llicència d'obres menors per substituir teules trencades de la 
coberta, canviar marc d'una porta i reparar paviment de formigó al carrer Sant 
Antoni número 8

111986/01/04 1986/01/20

1790Expedient de llicència d'obres menors per cobrir pati interior de l'edifici existent 
al carrer Agustí Santacruz número 102 baixos

221986/01/07 1986/01/14

1790Expedient de llicència d'obres menors per vallar solar de l'immoble situat al 
carrer Francesc Macià s/n

441986/01/13 1986/02/17

1790Expedient de llicència d'obres menors per canvia canal i pintar façana a 
l'immoble situat al carrer Sant Isidre s/n

661986/01/29 1986/02/17

1790Expedient de llicència d'obres menors per adelantar envà en 40 cm. I fer forat 
per extractor d'uns 15 a 20 cms a l'immoble situat al carrer Doctor Fleming 
número 9

991986/01/21 1986/02/03

1790Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de 16 m2 d'enllosat a 
l'interior de l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 31

11111986/01/22 1986/02/03

1970 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
49/1982 i 7/1985

Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga per a realitzar obres 
consistents en la construcció d'un edifici en el carrer Sant Joan número 14, de 
conformitat amb la llicència concedida per la C.M.P., en data 3 d'abril de 1982 ( 
expedient número 49/1982)

14141986/01/28 1986/11/10

1790Expedient de llicència d'obres menor per l'estudi per a la pavimentació parcial 
d'un tram del carrer Sagrera

18181986/10/18 1986/  /  

1790Expedient de llicència d'obres menors per a connexió a la xarxa general de 
clavegueram de l'immoble situat al carrer Nostra Senyora de Núria s/n

19191986/02/03 1986/02/17

1790Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga de la llicència d'obres 
número 234/1979, per a la construcció de 2a. Planta a l'edifici situat a la Ctra. 
Sant Llorenç número 28

20201986/02/04 1986/01/07

1790Expedient de llicència d'obres menors per a reforma d'envans interiors i 
reconstrucció de sanitaris i cuina en l'immoble situat en el carrer Travessia 
número 8

21211986/02/06 1986/04/01

1790Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació, reposició i 
desmontatge de pals telèfonics i construcció de canalització amb dos 
conductes de polivinil de 40 m de longitud en el carrer Ildefons Cerdà

22221986/02/04 1986/06/09

1970 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
98/1974

Expedient de llicència d'obres menors per la pròrroga per a l'execució d'obres 
consistents en la construcció de vuit vivendes en el carrer Agustí Santacruz 
número 89

24241986/02/10 1986/11/10

1970Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar 115 m2., construir un 
bany de 3 m2 i arrebossar parets en l'interior de l'immoble situat al carrer Sant 
Pau número 11

28281986/02/20 1986/03/03

1790Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar un pal telèfonic al carrer 
sense nom en l'urbanització Vila Alta

30301986/02/26 1986/03/03
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1790Expedient de llicència d'obres menors per conectar el desaigüe de l'immoble 
situat entre els carrers Doctor Zamenhof i Llevant al general del carrer 
Zamenhof, amb tub de 20 cms, en un llarg aproximat de 8 metres

32321986/02/26 1986/03/03

1790Expedient de llicència d'obres menors per reformar cambra de bany i cuina de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 57, 1er. 1a.

33331986/02/27 1986/03/03

1790Expedient de llicència d'obres menors per canviar 65 m2. de rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Sagrera número 21

34341986/02/27 1986/03/03

1790Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de sanitaris en el 
carrer Mossèn Josep Rossell número 12 baixos

35351986/03/03 1986/03/17

1790Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar edifici del carrer Sant Pau 
número 14

36361986/03/03 1986/03/03

1790 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un cartell anunciador 
de 1'5 x 0'5 metres, a 4 metres de la vorera carrer Pervera número 17

37371986/03/03 1986/  /  

1790Expedient de llicència d'obres menors per obres menors de reparació de terrat 
a l'immoble situat en l'Avinguda Catalunya número 38

38381986/03/04 1986/03/10

1791Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar reguerot i enrajolar 
cambra de bany en 8 m2 a l'immoble situat al carrer Roger de Flor número 16

40401986/03/07 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per a transformar finestre en portal i 
col·locar 1 m2 de rajola a la façana de l'immoble situat al carrer Santo Domingo 
número 1

41411986/03/07 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per a reconstrucció d'escala de 12 
graons a l'immoble situat al carrer Sant Antoni número 5

42421986/03/08 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 2 m2 de paret al jardí de 
l'immoble situat al Passeig de les Oliveres s/n

43431986/03/11 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors  per a canviar tres persianes i obres 
d'adequació d'obertures a l'exterior a l'immoble situat al carrer Manolo Hugué 
s/n

44441986/03/11 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per a desembosar tuberies a la terrassa 
de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 10

45451986/03/11 1986/03/10

1791Expedient de llicència d'obres menors per canviar 2 m2 de tobes al jardí de 
l'immoble situat al carrer Jaume Balmes número 14

46461986/03/11 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per efectuar la connexió a la xarxa de 
clavegueram i escomesa de la xarxa d'abastament d'aigua a l'immoble situat al 
carrer Llorens Artigas número 22

48481986/03/12 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per a modificació de pared a la cuina de 
l'immoble situat al carrer Sant Sadurní número 16

50501986/03/13 1986/03/17

1791Expedient de llicència d'obres menors per obrir 3 finestres a la planta sòtans en 
l'immoble situat en l'avinguda Escoles

51511986/03/13 1986/11/10
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1791Expedient de llicència d'obres menors per a tancar el solar situat en el Camí 
Sant Sebastià s/n amb filat a altura de 1'5 mts.

52521986/03/13 1986/07/21

1791Expedient de llicència d'obres menors per neteja de la finca i senyalització de 
carrers en el carrer piscina

54541986/03/15 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per escardejar 5 m2 de façana en 
l'immoble situat en el carrer Vic número 40

55551986/03/19 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per ensorrar 30 m2 d'envans, enrajolar 
cambra bany de 10 m2 i arrebossar 40 m2 de paret en l'immoble situat en el 
carrer Pare Coll

56561986/03/19 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per calçar una paret de càrrega en edifici 
plurifamiliar, situat en el carrer Agustí Santacruz número 36

57571986/03/19 1986/04/28

1791Expedient de llicència d'obres menors per adecentar camí de la seva finca 
situada en la Ctra. Sant Llorenç, p.k. 14,610

58581986/03/21 1986/06/09

1791Expedient de llicència d'obres menors per empalmar la canonada general del 
carrer amb la seva vivenda, per a la propera instal·lació del comptador de 
l'aigua en el carrer Ildefons Cerdà número 17

59591986/03/24 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per reconstruir escala de 10 graons i 
col·locar porta de ferru en els sòtans de l'edifici situat en el carrer Miquel Vila 
número 9

60601986/03/24 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per enblanquinar els exteriors de la casa 
situada en el carrer Onze de Setembre número 3

61611986/04/03 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de la casa situada en 
el carrer Ponent número 19

62621986/04/05 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 20 m2 de paret de tanca, 
en l'immoble situat en el carrer Pervera número 21

63631986/04/05 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per fer 20 m2. de paviment en l'immoble 
situat en la Plaça Sant Antoni número 8

64641986/04/05 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un cobert de 35 m2 
en substitució de terres i portal d'entrada en la finca situada en l'Avinguda 
Generalitat número 3

65651986/04/10 1986/04/28

1791Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Marinada número 15

66661986/04/09 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de magatzem en el carrer 
Sant Pau número 14

67671986/04/09 1986/05/12

1971Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'un garatge en 
l'immoble situat en el Recó del Bosc parcel·la 61

68681986/02/22 1986/04/14

1791Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 6 planxes de poliglas de 
1,20 mts, en el patí de l'immoble, arrebossar paret de 15 m2 i pintar-lo en el 
carrer Rector Tomàs Vila número 1

69691986/04/14 1986/05/26
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1791Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 50 m2 de gres i canviar 
graó a l'entrada de la casa, en l'immoble situat en el carrer Creus número 19

70701986/04/14 1986/04/28

1791Expedient de llicència d'obres menors per excavació i rebaix de terres. Paratge 
Curema

71711986/04/18 1986/  /  

1791Expedient de llicència d'obres menors per fer 6 m2. envà al garatge per evitar 
humitats, en el carrer Llorens Artigas número 33

72721986/05/03 1986/05/12

1971Expedients de llicència d'obres menors per a construcció d'una piscina en el 
carrer Agustí Santacruz

74741986/05/03 1986/05/12

1791Expedient de llicència d'obres menors per obrir una portella per l'aigua en la 
paret del carrer Creus número 69

75751986/05/03 1986/05/12

1971Expedient de llicència d'obres menors per fer una barbacana en la façana 
principal de l'immoble situat en el carrer Esquirol número 55

77771986/05/03 1986/05/12

1791Expedient de llicència d'obres menors per reparació de mur de tanca en la Ctra. 
de Mollet a Moià, P.K. 24'800

78781986/05/03 1986/06/23

1791Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana situada en el carrer 
Marinada

79791986/04/21 1986/04/28

1791Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana i pintar-la en 90 
m2, en l'immoble situat en el carrer Vic número 40

80801986/04/22 1986/04/28

1791Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Marinada número 13

81811986/04/24 1986/04/28

1791 inicialment a la sol·licitud hi havia la petició per practicar una porta 
en valla existent  però va renúncia a aquesta petició

Expedient de llicència d'obres menors per enllosar 22 m2 d'escala, de 
l'immoble situat en la Ctra. Sant Llorenç número 47

83831986/04/21 1986/06/09

1791Expedient de llicència d'obres menors per col·locar panot a la vorera i porta 
d'entrada en 23 ml en el carrer Llorens Artigas número 1

84841986/05/09 1986/06/23

1791 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
201/1985 i està dins seu

Expedient de llicència d'obres menors per tancar un solar situat al carrer Dipòsit 
s/n

85851986/05/09 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana de l'immoble situat 
en el Camí Can Bosch número6

86861986/05/10 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per canviar portes d'entrada i portella 
d'aiguaa i arrebossar la façana en uns 5 m2., en l'immoble situat en el carrer 
Padró número 26

87871986/05/13 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per construcció de tanca exterior. Carrer 
Soleia número 2

88881986/05/14 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per a construcció d'una piscina de 50 
m2., en l'immoble situat en el carrer Romaní s/n a 15 metres del carrer Maresme

89891986/05/15 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per a pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Bassella número 28

90901986/05/19 1986/05/26
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1792Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
en el carrer Camí Can Bosch número 4, en uns 30 m2.

92921986/05/21 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per aixemplar el portal del pati en uns 25 
cms., en l'immoble situat en el carrer Sant Isidre número 31

93931986/05/21 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per enderroc  i construcció de piscina de 
5 x 2,5 mts. en l'immoble situat en el carrer Creus número 14

94941986/05/24 1986/05/26

1792Expedient de llicència d'obres menors per canviar la porta d'entrada, sense 
variar l'estructura- i repàs de l'arrebossat de la façana en uns 2 m2., en 
l'immoble siuta en el carrer Mossèn Baldelló número 20

96961986/05/23 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació de pals telefonics, en la 
Urbanització Vila Alta

97971986/05/24 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per reforma de cuina, canviar 18 m2. de 
rajoles, i fer desaigua per connexió al general del carrer en uns 10 metres en el 
carrer Bassella número 39

98981986/05/24 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de porxo i celler, en 
l'immoble situat en el carrer Països Catalans número 7

99991986/05/26 1986/06/23

1792Expedients de llicència d'obres menors per col·locar filat en una alçada de 1,20 
metres en el muret existent en el frontal del número 3 del carrer Cirerers

1001001986/05/27 1986/06/09

1792 Ja tenia llicència municipal de data 2/06/1979Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 85 m2 de terrasso, en la 
vivenda situada en el Racó del Bosc parcel·la 7

1011011986/05/28 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors  per reforma de banc de cuina i enrajolar 
9 m2 de terra en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 32

1021021986/05/28 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per fer un forat a la paret de 30 x 25 
cms., per col·locar compador de llum en l'immoble situat en el carrer Creus 
número 30

1041041986/05/30 1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per arreglar la façana que dona al carrer 
Pont de Can Quinto en 3 m 2.

1051051986/06/03 1986/06/23

1792Expedient de llicència d'obres menors per coberta de pati de llums i terrat en el 
carrer Joncar número 34

1061061986/06/03 1986/09/01

1792Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 500 m2 de lloses en el jardí 
de la casa situada en el paratge Solanes

1071071986/  /  1986/06/09

1792Expedient de llicència d'obres menors per a la construcció de mur de contenció 
de terres per a tancament de solar situat en el carrer Josep Pla número 14

1081081986/06/05 1986/07/21

1792Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar façana, canviar 
porta entrada, moure envà i enllosar 15 m2. en l'immoble situat en la Plaça 
Esglesia número 3

1091091986/06/06 1986/06/23

1792Expedient de llicència d'obres menors per reparar teulada i canviar aigua fons, 
en l'immoble situat en la Ctra. Sant Llorens número 16

1101101986/06/06 1986/06/23
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1792Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 3 m2 de façana en 
l'immoble situat en el carrer Havana número 19

1111111986/06/06 1986/06/23

1792Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina, en 
l'immoble situat en el carrer Sant Isidre número 23

1151151986/06/20 1986/06/23

1792Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una pista esportiva de 
tenis amb sector de mur perimetral de contenció de terres, en l'immoble situat 
en el carrer Països Catalans número 1,

1161161986/06/20 1986/06/23

1792Expedient de llicència d'obres menors per a canviar 10 m2 de rajoles de la 
cuina, en l'immoble situat en el carrer Vinyetes número 2

1171171986/06/21 1986/07/07

1792Expedient de llicència d'obres menors per pintar 70 m2 de façana i enllosar 12 
m2 de jardí en l'immoble situat en el camí de les Elies número 6

1181181986/06/30 1986/07/07

1792Expedient de llicència d'obres menors per a pavimentar 20 m2. de carrer previa 
alineació tècnica i canvi de lloc del comptador d'aigua en l'immoble situat en el 
carrer Amargura número 3

1191191986/07/03 1986/07/07

1792Expedient de llicència d'obres menors per a pintar façana - 70 m2 - en 
l'immoble situat en l'Avinguda Catalunya número 31

1201201986/07/03 1986/07/07

1793Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar façana en 90 m2, en 
l'immoble situat en el carrer Hospital número 26

1211211986/07/03 1986/07/21

1793Expedient de llicència d'obres menors per a enllosar 20 m2 de terrassa i canvi 
de marc de finestra, en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 46

1221221986/07/05 1986/07/07

1793Expedient de llicència d'obres menors per a arrebossar 30 m2. de paret i sostre 
del garatge de l'immoble situat en el carrer Sol s/n

1231231986/07/09 1986/07/21

1793 Aquest expedient no està aprovat.Expedient de llicència d'obres menors per rebaixar 1 m3 roca en el jardí i 
construir 5 m2 paret en el mateix jardí en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
número 24

1241241986/07/09 1986/  /  

1793Expedients de llicència d'obres menors  per a repàs de la façana i pintura en 40 
m2. en l'immoble situat en el carrer Roger de Flor número 14, 2n.

1251251986/07/12 1986/07/21

1793Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'envans per a 
distribució de vivenda i arrebossar façana de l'immoble situat en el carrer Santo 
Domingo número 13

1261261986/07/12 1986/07/21

1793Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar parcialment la façana 2 
m2 en el carrer Joan Maragall número 1

1281281986/07/21 1986/07/01

1793Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana i col·locació de 16 
m2 de gres al menjador, en l'immoble situat en el carrer Foch i Torras número 1

1291291986/07/19 1986/08/04

1793Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar la façana del daarrera 
l'immoble situat al carrer Eduard Toldra número 3, en 12 m2

1311311986/07/23 1986/08/04

1793Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar un tros de pati de 15 
m2., en l'immoble situat en el Camí Dipòsit

1321321986/07/23 1986/08/04
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1793Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 35 m2 de la façana lateral 
de l'immoble situat en la Ctra. Sant Llorenç número 18

1331331986/07/23 1986/08/04

1793Expedient de llicència d'obres menors per col·locar tela asfàltica en el terrat en 
uns 15 m2  en l'immoble situat en el carrer Prat de la Riba número 2

1341341986/07/24 1986/08/04

1793Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de sòcol, a l'escala en un 
total de 25 m2, en el col·legi de les Germanes Dominiques, situat a la plaça 
dels Albes

1351351986/07/21 1986/08/04

1793Expedient de llicència d'obres menors per estesa de línea àeria de baixa tensió 
pel futur traçat del carrer Joan Miró

1371371986/  /  1986/  /  

1793Expedient de llicència d'obres menors per repassar paviment pasadis talers en 
20 m2., en la plaça Josep Umbert Rosas número 8

1381381986/08/07 1986/09/01

1793Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 43 m2. en 
l'immoble situat al carrer Vic número 17

1391391986/08/07 1986/09/01

1793Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar dues habitacions, en 
l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 71

1401401986/08/08 1986/09/01

1793Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 3 m2 de rajoles en l'obrador 
i tapar 2 finestres de 1,2 x 1,2 cada una, en el carrer Padró número 8

1441441986/08/11 1986/09/15

1793 Aquest expedient no està tramitat a falta de documentació 
sol·licitada

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
de 6 x 3 metres i col·locació de filat al carrer Padró

1451451986/08/13 1986/  /  

1793Expedient de llicència d'obres menors per canviar els reflectaris de la llard de 
foc, en el carrer Creus número 71

1461461986/08/14 1986/09/15

1793Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de local, en 
l'immoble situat en el carrer Vic número 4

1481481986/08/14 1986/10/27

1793 Expedient informat desfavorablamentExpedient de llicència d'obres menors per cobrir la terrassa existent en el 
habitatge del carrer Santo Domingo número 6

1501501986/08/18 1986/  /  

1793Expedient de llicència d'obres menors per construcció de 15 m2. de paviment 
de formigó en els sòtans de la tenda, en el carrer Estatut número 18

1521521986/08/28 1986/09/15

1793Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar el pari de la casa entre 
els carrers Ildefons Cerdà i Sant Jordi, en una superficie de 60 m2. i fer un 
voltant de jardineres decoratives

1531531986/09/01 1986/09/15

1793Expedient de llicència d'obres menors per fer paviment de 65 m2 en el garatge 
situat en el carrer Sant Joan número 4

1541541986/09/05 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per refer terrat, col·locar 90 m2 de 
rajoles i tela asfaltica en el carrer Doctor Fleming número 11

1551551986/09/05 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2 de paret al quarto 
de la calefacció en el carrer Vinyetes número 2

1561561986/09/10 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per tancar el solar situat en el carrer Sant 
Sebastià, amb filat a la altura de 1,5 metres

1571571986/08/19 1986/09/15
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1793 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 262/1992Expedient de llicències d'obres menors per construcció de garatge de 25 m2 en 
el carrer Pervera número 8

1581581986/09/16 1986/09/29

1793Expedients de llicències d'obres menors per revestir una escala de granito amb 
gres, en el carrer Montserrat número 28

1591591986/09/16 1986/09/29

1793 Aquest expedient no està aprovat per tenir un informe desfavorable 
dels serveis tècnics municipals

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un garatge en la 
parcel·la 52 de la urbanització Racó del Bosc

1601601986/09/17 1986/  /  

1793Expedient de llicència d'obres menors per fer paviment en el quarto de rentar i 
15 m2. d'arrebossat de la paret, en el carrer Vic número 19

1621621986/09/24 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per reparar terrat en uns  60 m2 en el 
carrer Pompeu Fabra número 9

1631631986/09/24 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar un terrat de 8 m2 en el 
carrer Sant Isidre número 15

1651651986/09/25 1986/09/29

1793Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar tram de carrer d'entrada 
a casa seva de 57 x 3 metres en el carrer Ginesta de l'Era Nova

1661661986/09/29 1986/11/24

1793Expedient de llicència d'obres menors per reparar la façana en el carrer Rector 
Tomàs Vila número 32

1671671986/09/30 1986/10/13

1793Expedient de llicència d'obres menors per repassar 10 m2 de arrebossat i pintar 
20 m2 de façana en el carrer Agustí Santacruz número 72

1681681986/09/30 1986/10/13

1793Expedient de llicència d'obres menors per construcció de tanca solar i mur de 
contenció de terres, en el carrer Verge de Nuria

1691691986/10/03 1986/10/13

1793Expedient de llicència d'obres menors per canviar el terra d'una cambra de 
bany en 5 m2. en el carrer Creus número 70

1701701986/10/07 1986/10/13

1793Expedients de llicència d'obres menors per canviar finestra de la façana i 
enrajolar 25 mm2. en l'interior de l'immoble situat en el carrer Barcelona 
número 19

1721721986/10/10 1986/10/13

1793Expedient de llicència d'obres menors per reparar balcó de la façana de 
l'immoble situat en el carrer Rector Tomàs Vila número 9

1731731986/10/10 1986/10/13

1793Expedient de llicència d'obres menors per fer paret mitgera fins una alçada de 
1,82 metres en l'immoble situat en el carrer Ildefons Cerdà número 2

1741741986/10/14 1986/11/10

1793Expedient de llicència d'obres menors per substitució de xiprer per gelosia a la 
tanca existent, en 13,5 ml., en el Camí de les Elies número 6

1751751986/10/16 1986/10/27

1793 Aquest expedient no ha estat aprovat per un informe desfavorable 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de portal d'entrada de 
l'immoble del carrer Doctor Tomàs Borrell número 32

1761761986/10/20 1986/  /  

1793Expedient de llicència d'obres menors per repas de lloses de balcò en la façana 
del carrer Agustí Santacruz número 33 i carrer Sant Joan

1771771986/10/20 1986/10/27

1793Expedient de llicència d'obres menors per construcció de porxo per barbacoa 
en l'immoble situat en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 32

1781781986/10/22 1986/10/27
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1793Expedient de llicència d'obres menors per tancar reste finca amb filat i "seto", 
en l'immoble situat en l'Avinguda Catalunya s/n., previ informe favorable del 
Servei de Carreteres de la Generalitat

1791791986/10/22 1986/10/27

1793Expedient de llicència d'obres menors per construcció de 28 m2. de paviment 
bast exterior en la plaça Umbert Rosas número 9

1801801986/10/22 1986/10/27

1794Expedient de llicència d'obres menors per reparació cisterna en el carrer Agustí 
Santacruz número 107

1811811986/10/22 1986/10/27

1794Expedient de llicència d'obres menors per construir paret de tanca de 3 x 2,60 
metres d'altura, amb una porta, en l'immoble situat en el carrer Montserrat 
número 4

1821821986/10/18 1986/10/27

1794Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar una terrassa de nou en uns 
20 m2. en l'immoble situat en el carrer Agustí Santacruz número 42

1831831986/10/18 1986/10/27

1794Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar aparell d'aspiració i 
ventilació en la teulada de l'immoble situat en el carrer Sant Sebastià número 6

1861861986/10/30 1986/11/10

1794Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de vivenda al carrer 
de Creus número 65

1881881986/11/04 1986/12/22

1794Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de garatge magatzem 
de 47,25 m2. en el carrer Pont del Terme número 29

1891891986/11/05 1986/11/10

1794Expedient de llicència d'obres menors per repassar arrebossat de la tanca en 
uns 4 x 4 metres en l'immoble situat en el carrer Ponent número 21

1901901986/11/10 1986/11/24

1794 Aquesta prorroga no sembla tramitadaExpedient de llicència d'obres menors per una prorroga per realitzar les obres 
corresponents a la 2a. Planta i gofes al carrer les Roques números 7-9, 
autoritzades per la C.M.P. en data 29/04/1976

1911911986/11/13 1986/  /  

1794Expedient de llicència d'obres menors per reparar tub d'aigua, fer rasa, al carrer 
Creus número 49 en uns 4 metres

1931931986/11/14 1986/11/24

1794Expedient de llicència d'obres menors per fer una cambra de safareix d'uns 6 
m2. en el celler de l'immoble situat al carrer Barcelona número 2

1941941986/11/18 1986/11/24

1734Expedient de llicència d'obres menors per aixecar la teulada de les golfes, en 
l'immoble situat en el carrer Can Bosch número 4

1951951986/11/24 1986/12/09

1794Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de vivenda consistent amb 
un quarto de safareix i planxa, en l'immoble situat en el carrer Joan Miró 
número 6

1961961986/11/20 1986/11/24

1794Expedient de llicència d'obres menors  per canviar rajoles del terrat en uns 4 x 
4 metres, en l'immoble situat en el carrer Sant Pau número 1

1971971986/11/20 1986/11/24

1794Expedient de llicència d'obres menors per a construcció de mur de contenció 
de terres alineat a vial, en el carrer Ildefons Cerdà s/n a 50 metres del carrer de 
les Roques

2002001986/11/24 1986/12/09

1794Expedient de llicència d'obres menors per canviar de teulada i alineació de 
façana al vial actual en el carrer Narcis Monturiol número 7

2022021986/11/25 1986/12/09
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1794Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar rètol a la façana de 2 x 60 x 
60 en el carrer Rector Tomàs Vila número 2

2052051986/12/05 1986/12/22

1794Expedient de llicència d'obres menors per repassar terrassa, posar 66 m2 de 
tela asfaltica, i xapa de formigó de 4 cms. al carrer Bassella número 35

2072071986/12/09 1986/12/22

1794Expedient de llicència d'obres menors  per col·locar rètol a la paret de tanca a 
una alçada de 1,80 metres, aplacat i un altre  a la façana de la casa a una 
alçada de 2,5 mts. Respecte a la porta d'entrada, a la plaça de l'Escletxa

2092091986/12/11 1986/12/22

1794 Aquest expedient inicialment tenia el número d'expedient d'obres 
18/1986 bis. Aquest expedient no està tramitat

Expedient de llicència d'obres menors per canviar cloaca del tram comprès 
entre els immobles números 51 a 69 del carrer Esquirol

2152151986/01/30 1986/  /  

1794 inicialment aquest expedient tenia el número 94/1986 BisExpedient de llicència d'obres menors per a tanca perimetral del solar de la 
seva propietat situat en el carrer Estricadors/Esquirol

2162161986/05/22 1986/06/09

1794 Inicialment aquest expedient tenia el número d'expedient d'obres 
1571986 bis

Expedient de llicència d'obres menors per canviar mustrador de lloc i canviar 
rajoles en 15 m2. en el carrer Joan Maragall número 6

2172171986/09/16 1986/09/29

1794 Inicialment aquest expedient tenia el número de llicència d'obres 
187/1986 Bis

Expedient de llicència d'obres menors per prorròga de la llicència d'obres de 
construcció de 8 vivendes al carrer Llevant cantonada Ctra. Sant Llorenç Savall

2182181986/10/18 1986/12/22

1794 Aquest expedient inicialment tenia el número de llicència d'obres 
195/1986 Bis. Aquesta sol·licitud va ser anul·lada a petició del 
interessat amb dat desembre de 1986

Expedient de llicència d'obres menors per mur de contenció i tancament de 
solar en el carrer Era Nova s/n

2192191986/11/18 1986/  /  

1790 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres  
139/1988, 110/1978, 220/1995, 72/2013, 5/1985, 197/1983

Expedient de llicències d'obres menors per la construcció de dues vivendes a la 
Ctra. Sant Llorenç

23231986/02/10 1987/01/07

1790Expedient de llicència d'obres menors per pròrroga de la llicència d'obres  
número 96/1983 per a la construcció d'un edifici de vivendes i locals 
comercials, als carrers Avinguda Escoles, Sant Quirze i passatge de les Escoles

27271986/02/19 1987/01/07

1794Expedient de llicència d'obres menors per una pròrroga de la llicència d'obres 
número 55/1978, per a la construcció de tres vivendes unifamiliars al carrer 
Estatut números 17, 19 i 21

1921921986/11/14 1987/01/07

1794Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una cisterna de 5 x 2 x 
1 mts. de 10.000 litres  en el carrer Sant Sebastià número 8

2012011986/11/25 1987/02/16

1794Expedient de llicència d'obres particulars per rebaix en el solar i fins el mateix 
nivell del carrer en 39 m3. Dues obertures en el mur del jardí de l'acces al jardi i 
elevació del mur del jardi de 0'90 mts x 7 metres de llarg en el Camí de les 
Elies número 14

2032031986/01/02 1987/03/02

1794 Aquest expedient té dins seu els expedients d'obres relacionats 
amb ell números 39/1985 i 147/1984

Expedient de llicències d'obres menors reforma interior de vivenda estucat de 
paraments exteriors amb granulite, sense modificar obertures i construcció de 
dues barbacoas situades al porxo del jardí de baix al carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer número 18

2082081986/12/10 1987/01/07

1794Expedient de llicència d'obres menors per col·locació d'un rètol de 85 x 60 cms 
a la façana del carrer Avinguda Escoles s/n

2112111986/12/18 1987/01/07

1794Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació d'un rètol lluminos al 
carrer Agustí Santacruz número 58

2122121986/  /  1987/01/07
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1794Expedient de llicència d'obres menors per efectuar obres menors al carrer Sant 
Pere número 24

2132131986/12/30 1987/01/07

1794Expedient de llicència d'obres menors per efectuar obres menors al carrer 
Esquirol número 46

2142141986/12/30 1987/01/07

1795Expedients de llicències d'obres menors per pavimentació d'un garatge en uns 
50 m2, en el carrer Esquirol número 34

111987/01/05 1987/01/19

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de tres reixes en 
finestres existents en el carrer Estatut número 2

221987/01/07 1987/01/19

1795Expedients de llicències d'obres menors per desembosar la claveguera del 
carrer Montseny número 11

331987/01/07 1987/01/19

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locar plaques de guix en 25 
m2, al sostre, i canviar porta interior d'alumini i pintar interior en 25 m2., en 
l'immoble situat al carrer Creus número 1

441987/01/10 1987/01/19

1795Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un dipòsit 
d'amagatzament d'aigua al Camí de Lloveres

551987/01/13 1987/03/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locar canal al terrat i empalmar-
la al desaigua general en el carrer Pervera número 20

661987/01/17 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per instal·lar un dipòsit de 400 litres en 
el cel obert de la casa situada al carrer Zamenhof número 14

771987/01/20 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per reparar claraboia i fer pagats a les 
parets de l'escala, en l'immoble situat a la Plaça Dr. Robert número 6

881987/01/20 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana en uns 80 m2, i 
col·locació de rajoles, en l'immoble situat al carrer Padro número 8

991987/01/21 1987/02/02

1795 Aquest expedient no està tramitat sols hi ha les tapes de l'expedient 
i la sol·licitud

Expedient de llicències d'obres menors  per construcció d'una llar de foc amb la 
corresponent sortida de fums en una alçada d'un metre a la Ctra. Sant Llorenç 
número 41, 2n. 1a.

10101987/01/23 1987/  /  

1795Expedients de llicències d'obres menors per a la instal·lació d'una boca d'aigua 
per incendis en el carrer Sant Joan número 35

11111987/01/20 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per reconstruir envans i col·locar 
marcs, en l'immoble situat al carrer Sant Joan 35

13131987/01/26 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Agustí Santacruz número 18, en 10 m2.

15151987/01/28 1987/02/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per canviar el mostrador i posar 15 
m2. de rajoles en l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 15

17171987/02/03 1987/02/16

1795Expedient de llicències d'obres menors per construcció de parets de contenció 
de terres i tancament de solar en l'Avinguda Escoles s/n

18181987/02/03 1987/02/16

1795Expedient de llicències d'obres menors per pavimentar 20 m2. de sòtans, en el 
carrer Zamenhof número 10

19191987/02/03 1987/02/16
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1795Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina al carrer 
Barcelona número 44

20201987/02/04 1987/03/02

1795Expedient de llicències d'obres menors per pintar la façana del carrer Creus i 
part de darrera del carrer Estricadors en 30 m2.

21211987/02/05 1987/02/16

1795Expedient de llicències d'obres menors per col·locar 50 m2. de mosaic al café 
de la Poncella en el carrer Rector Tomàs Vila número 11

22221987/02/05 1987/02/16

1795Expedient de llicències d'obres menors per enrajolar 45 m2. i col·locar 60 ml. 
de rajoles de paret, en el carrer Padró número 8

23231987/02/06 1987/02/16

1795Expedient de llicències d'obres menors per reforma de finestres, envans 
d'interior i de l'escala d'entrada a la segona planta de l'immoble situat al carrer 
Piscina número 20

24241987/02/06 1987/03/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 10 m2. de façana, en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 60

25251987/02/06 1987/02/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de tres marquesines en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 18

27271987/02/10 1987/03/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar un tram de carrer 
interior en 140 metres en el carrer Verge de Núria

28281987/02/10 1987/02/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per fer una cambra de bany, consistent 
en col·locar rajoles en 4,5 m2, posar lavabo, WC, bidet i banyera, i fer paviment 
en el celler en 25 m2., en l'immoble situat al carrer Creus número 41

29291987/02/16 1987/02/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per reparació i reforç de forjat existent 
en la vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al carrer Barcelona número 17

31311987/02/18 1987/03/02

1987Expedients de llicències d'obres menors per reparació de clavegueram interior 
en uns 7 metres en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 10

32321987/02/18 1987/03/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una escala auxiliar, 
construcció de nova cuina i canvi de portal, en l'immoble situat al carrer Joncar 
número 16

34341987/02/23 1987/03/02

1795Expedients de llicències d'obres menors per arreglar gotere a la terrassa de 
l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 17

36361987/03/03 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar façana en un total de 
40 m2., en l'immoble situat al carrer Havana número 17

37371987/03/03 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locar rètol de 1,50 x 40 cms, 
lluminos al carrer Agustí Santacruz número 18

39391987/03/05 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar parets interiors en 12 
m2, en l'immoble situat al carrer Sagrera número 11

40401987/03/07 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per reforma d'habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres, en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 10

41411987/03/07 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per construcció de porxo i cambra per 
guardar les eines, en el carrer Doctor Fleming

42421987/03/10 1987/03/16
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1795Expedients de llicències d'obres menors per canviar mosaic i les rajoles de la 
cuina de 2,70 x 1,75 nmts. en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila 
número 4, 2n.

43431987/03/11 1987/03/16

1795Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar una habitació de 1,5 x 
1,5 mts. I pavimentar el terra, en l'immoble situat al carrer Vic número 19

45451987/03/17 1987/03/20

1795Expedients de llicències d'obres menors per col·locar sòcol en l'interior de 
l'edifici en uns 14 m2. i construcció d'un envà de 6 x 3 metres  -divisió d'una 
aula- en el col·legi situat a la plaça del Carme

47471987/03/18 1987/03/30

1795 Aquest expedient ha estat informat desfavorablamentExpedient de llicències d'obres menors per la reparació de les humitats d'unes 
naus en construcció existents , Ctra. Sant Llorenç p.k. 14,610

48481987/03/18 1987/06/08

1795Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un porxo-barbacoa 
en l'immoble situat al carrer Creus número 14

49491987/03/19 1987/03/30

1795Expedients de llicències d'obres menors per reparar la cuina, canviar rajoles en 
30 m2. i canviar pica, en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 12

50501987/03/20 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per col·locar rètol lluminòs de 3 x 0,90 
mts., en la façana de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 4

51511987/03/20 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per fer vorera de 10 metres de llarg i 
enllosar jardí en 40 m2. en l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç número 51

52521987/03/21 1987/04/13

1796Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cambra de bany de 2 x 
1,60 metres, consistents en col·locació de rajoles i canvi de sanitaris, en 
l'immoble situat al carrer Sant Pau número 26 , 1er.

54541987/03/23 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per fer pagat a la paret situada en el 
viver de la seva propietat i arrebossar paret del safareig de 3,5 x 1,70 metres en 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç número 5

55551987/03/24 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per reconstruir bany en l'interior de la 
casa en 6 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Sebastià número 6

57571987/03/27 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per repassar 15 m2. de façana del 
arrebossat i pintura i canviar 8 m2 de rajoles en la terrassa en l'immoble situat 
al carrer Vic número 40

58581987/03/27 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per repassar 10 m2. de enguixats en 
l'interior de la casa situada en el carrer Barcelona número 18, per poder pintar-
la

59591987/03/27 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 100 m2. en el jardí situat 
al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 24

60601987/03/27 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per repàs de 5 m2 de terrassa en el 
interior de la casa situada al carrer Barcelona número 9

61611987/03/27 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per fer pagats d'arrebossat a la façana 
i canviar teules de la teulada, en l'immoble situat al carrer Estricadors número 1

63631987/03/30 1987/04/13
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1796Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca de limit de 
solar, en l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 29-31

64641987/03/30 1987/03/30

1796Expedients de llicències d'obres menors per obrir el carrer un uns 3 metres i fer 
una rasa per una nova escomesa d'aigua del pis, en l'immoble situat al carrer 
Antoni Gaudi número 19

65651987/03/31 1987/05/11

1796Expedients de llicències d'obres menors per aixecar paret de tanca a 2,50 
metres i col·locació de porta, en l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà 
número 3

67671987/04/02 1987/06/08

1796Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar una paret lateral en 70 
m2. i arrencar 8 m2. de rajoles vidriades de la façana de l'immoble situat al 
carrer Estatut número 8

69691987/04/02 1987/04/13

1796Expedients de llicències d'obres menors per reforma parcial de la façana de 
l'immoble situat al carrer Vic número 9

71711987/04/04 1987/05/25

1796Expedients de llicències d'obres menors per canviar 2 m2. de rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Sant Pere número 1

73731987/04/07 1987/04/13

1796Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta entrada  -actualment 
de fusta-, per alumni de 2,70 x 2,70 mts., en l'immoble situat a la plaça Doctor 
Robert número 11

74741987/04/07 1987/04/13

1796Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana en uns 30 m2. en 
l'immoble situat al carrer Ntra. Sra. de Núria número 1

75751987/04/07 1987/04/13

1796Expedient de llicències d'obres menors per posar sintasol en 200m2. i fer un 
forat al terra de 2x4x1 mts. En l'immoble situat al carrer Esquirol número 16

76761987/04/08 1987/06/08

1796Expedients de llicències d'obres menors per tancament de la façana de 
l'immoble situat al carrer Doctor Miquel Vila número 5

77771987/04/08 1987/04/27

1796Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Bassella número 45, en 72 m2.

78781987/04/09 1987/04/27

1796Expedient de llicències d'obres menors per arrebossar 20 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 2

80801987/04/11 1987/04/27

1796Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar pati interior davant de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç Savall número 39, en uns 45 m2.

81811987/04/11 1987/04/27

1796Expedients de llicències d'obres menors per pintar i arrebossar 7 m2. de façana 
en l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 9

82821987/04/14 1987/04/27

1796Expedients de llicències d'obres menors per pintar i arrebossar 7 m2. de façana 
de l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 11

83831987/04/14 1987/04/27

1796Expedient de llicència d'obres menors per canviar el terra en uns 12 m2. en 
l'interior de l'immoble situat al carrer Bassella número 28

84841987/04/14 1987/04/27

1796Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de porta en tanca existent 
i reconstrucció parcial de mur enderrocat per col·locar la guia de la porta, en 
l'immoble situat al carrer Ronda dels Esports número 7

85851987/04/22 1987/05/25
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1796Expedient de llicència d'obres menors per arreglar un terrat de 20 m2. en 
l'immoble situat al carrer Piscina número 28

86861987/04/22 1987/04/27

1796Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de local en l'immoble 
situat al carrer Vic número 4

88881987/04/23 1987/04/27

1796 Expedient de llicència d'obres menors  per pavimentar un pati interior de 20 
m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 34

89891987/04/23 1987/04/27

1796Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 6 pals de ferro inoxidable i 
filferro, en l'immoble situat al carrer Montserrat

90901987/04/23 1987/09/28

1796Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una porta al pati de darrera 
la casa situada al carrer Racó del Bressol número 1

91911987/04/16 1987/06/08

1796Expedient de llicència d'obres menors per ensorrar paret de façana  i 
construcció de porta metal·lica de tancament en l'immoble situat al carrer 
Esquirol número 22

92921987/04/27 1987/05/11

1796Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat al 
carrer Marinada numero 1-3, en 10 m2.

93931987/04/27 1987/05/11

1796Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat al 
carrer Bassella número 23, en 30 m2.

95951987/04/28 1987/05/11

1796Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat al 
carrer Marinada número 1, en 40 m2.

96961987/04/28 1987/05/11

1796Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 60 m2. de la façana de 
l'immoble situat al carrer Doctor Antoni Reig

97971987/04/29 1987/05/25

1796Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de l'immoble 
situat al carrer Pont del Terme número 32, i pintar-la en uns 25 m2.

98981987/05/02 1987/05/11

1796Expedient de llicència d'obres menors per canviar la canal en mal estat de la 
teulada de l'immoble situat a la plaça Doctor Robert número 8

99991987/05/04 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per col·locar barana en muret existent en 
el carrer Ponent número 30

1011011987/05/04 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat a 
la plaça Doctor Robert número 1, en 30 m2.

1021021987/05/06 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per reforma i alineació a vial de cobert, 
construcció de tanca i enderroc de porxo, a l'immoble situat al carrer Havana 
número 2-4

1031031987/05/07 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per arreglar camins forestals existents en 
la finca situada al Mas Paré, en uns 5 kms.

1041041987/05/08 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per reparació d'uns 30 mts. de parets 
interiors d'un garatge situat al carrer Piscina número 29, per evitar humitats

1051051987/05/08 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per tancament de parcel·la amb mur i 
tanca metal·lica, en l'immoble situat a la parcel·la número 12 de la Urbanització 
Les Sabrugues

1061061987/05/09 1987/05/25
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1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat al 
carrer Sant Sebastià número 21, en 300 m2.

1071071987/05/09 1987/05/11

1797 Aquest expedient no ha estat tramitatExpedient de llicència d'obres menors per reparar un camí que porta al centre 
"La Vila"

1081081987/05/11 1987/  /  

1797Expedient de llicència d'obres menors per fer una cisterna de 8000 litres dins el 
garatge de l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 33

1091091987/05/11 1987/07/15

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar i arrebossar la façana de 
l'immoble situat a la plaça Doctor Robert número 9, en uns 40 m2, i col·locar 
rètol de 3 x 0,60 x 0,3 mts.

1101101987/05/11 1987/05/11

1797Expedient de llicència d'obres menors per modificació de finestra en portal, 
sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Estricadors número 14

1111111987/05/11 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per enderrocar un sostre de canyes de 
20 m2. i fer-lo de nou, en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 59

1131131987/05/13 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per fer 40 m2. de paviment en els sòtans 
de l'edifici situat al carrer Vic número 25

1141141987/05/13 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Bonavista número 1

1151151987/05/13 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors  per arrebossar 1 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Sant Pau número 8

1161161987/05/13 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per fer rasa en uns 2 mts. Per empalmar 
l'escomesa a la general de l'aigua, en l'immoble situat al carrer Vic número 5

1171171987/05/25 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 20 m2. en 
l'immoble situat al carrer Narcís Monturiol número 14

1181181987/05/15 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per reparació de voladis del balcó situat 
al carrer Vic número 29

1191191987/05/15 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'escala d'accés a l'hort, 
d'uns 10 esgraons, en l'immoble situat al carrer Bassella número 20-22

1201201987/05/15 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obra menor per arrebossar la façana en uns 90 m2. i 
pintar-la i reparar terrat, posant-hi mosaic en 30 m2. en l'immoble situat a la 
Ctra. Sant Llorenç

1211211987/05/16 1987/05/25

1797Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una tanca metal·lica, 
en l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 18

1221221987/05/20 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar  45 m2  de façana de 
l'immoble situat al carrer Montserrat número 26

1281281987/05/23 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar 45 m2 de façana de l'immoble 
situat al carrer Montserrat número 28

1291291987/05/23 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat al 
carrer Rector Tomàs Vila número 9, en 30 m2.

1301301987/05/26 1987/06/08
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1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar 6 m2. de façana a l'immoble 
situat al carrer Sant Pere número 9

1321321987/05/26 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per pintar 25 m2. de façana de l'immoble 
situat al carrer Joncar número 16

1331331987/05/28 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per canviar la porta d'entrada per una de 
metal·lica, sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Hospital 
número 26

1341341987/05/29 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per canviar la porta de fusta per una 
metal·lica, sense variar les dimensions, en l'immoble situat al carrer Agustí 
Santacruz número 108

1351351987/06/01 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per posar gressita a la piscina, sense fer 
cap modificació, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 110

1361361987/06/01 1987/06/08

1797Expedient de llicència d'obres menors per reparar la teulada en uns 50 m2. per 
estar en mal estat, en l'immoble situat a la plaça Doctor Robert número 3

1371371987/06/09 1987/07/15

1797Expedient de llicència d'obres menors per tapiar porta interior i deplaçar envà, 
en l'immoble situat al carrer Creus número 81

1391391987/06/18 1987/07/15

1797 Hi ha un pacte o conveni per  l'exacció de la taxa municipal per 
utilització privativa o aprofitament especial de béns o instal·lacions 
d'ús públic.

Expedient de llicència d'obres menors per ampliació de conducte de baixa 
tensió, al carrer Agustí Santacruz

1401401987/06/25 1987/10/26

1797 Aquest expedient no està tramitatExpedient de llicència d'obres menors per la reparació parcial de una terrassa 
exterior de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 24

1411411987/06/25 1987/  /  

1797Expedient de llicència d'obres menors per fer rassa al carrer per reparar tub 
d'aigua, en l'immoble situat al carrer Bassella número 43

1421421987/06/22 1987/07/15

1797Expedient de llicència d'obres menors per fer 25 m2. de paviment en el garatge 
i arranjar xemeneia, en l'immoble situat al carrer Esquirol número 65

1441441987/07/01 1987/09/28

1797 hi ha un escrit de dos veïns que donen el seu consentiment a la 
construcció de la barbacoa

Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una barbacoa al final 
de l'escala d'accés a la 1a. planta del pis de la casa situada al carrer Sagrera 
número 16

1451451987/07/02 1987/09/02

1797Expedient de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en 5 m2 
en l'immoble situat al carrer Folch i Torras número 5

1461461987/07/07 1987/07/15

1797Expedient de llicència d'obres menors per neteja de la finca  situada al paratge 
" Solanes ", a l'objecte de procedir a la fitació de la mateixa

1471471987/07/07 1987/07/15

1797Expedients de llicències d'obres menors per pintar 80 m2. de façana a 
l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí número 28

1481481987/07/07 1987/07/15

1797Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina en 
l'immoble situat al Camí de Lloveres número 33

1501501987/07/27 1987/07/27

1797Expedient de llicència d'obres menors per modificació de vorera per facilitar 
l'entrada a un cotxe de minusvalit, en l'immoble situat al carrer Estatut número 
34

1511511987/07/15 1987/07/27

19/12/2016 Pàgina 501 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1797Expedient de llicència d'obres menors per picar i arrebossar 100 m2. de façana, 
en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 92

1551551987/07/22 1987/07/27

1798Expedient de llicència d'obres menors per modificació de vorera per entrada de 
vehicles, en el carrer Sant Joan número 10

1561561987/07/29 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per fer reformes d'un habitatge en el 
carrer Avinguda Catalunya número 11, 2 n. i 3 er. Pis

1571571987/07/29 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior d'envans i obertura 
de finestra a la façana principal de l'immoble situat al carrer Amargura número 
19

1581581987/08/03 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per arreglar el terra del pis, en  uns 30 
m2, en l'immoble  situat al carrer Havana número 15

1591591987/08/03 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per legalització de sòtans, a l'immoble 
situat al carrer Verge de Núria a 65 metres del carrer Pirineus

1601601987/08/05 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un taulell de 1,80 x 1,20 
metres , pintar tros de façana i col·locar Retol de  " Peixeteria Pesilmar " en 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 17

1621621987/08/10 1987/09/14

1798Expedient de llicència d'obres menors per adequació de les classes del primer 
pis de l'edifici, consistent en posa sòcol fins a 1,4 metres d'alçada i 
aproximadament 200 metres lineals, en el local situat  a la Plaça del Carme

1631631987/08/14 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 35 m2. de façana en 
l'immoble situat al carrer Bassella número 13

1641641987/08/18 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar terrar -canviar tela asfaltica i 
rajoles en 12 m2.- en l'immoble situat al carrer Esquirol número 5

1661661987/08/20 1987/09/05

1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció de porxo garatge i 
reforma e impermeabilització del garatge actual, en l'immoble situat al carrer 
Avinguda Països Catalans número 3

1671671987/08/25 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior d'envans i finestres 
exteriors a l'immoble situat al carrer Montserrat número 30

1681681987/08/25 1987/09/28

1537 Aquest expedient no sembla aprovat. Hi ha projecte d'obertura d'un 
pou de sondeig per captació d'aigües subterrànies

Expedient de llicència d'obres menors per realitzar labors mineres amb el 
objectiu de captar aigües subterrànies que seràn destinades al rec del camp de 
golf en la parcel·la 40.b del Polígon 1 , fulla 2 del terme municipal e Sant Feliu 
de Codines

1691691987/08/26 1987/  /  

1798Expedient de llicència d'obres menors per renovar cuina, enllosar 11 m2 de 
terra i parets en 30 m2. en l'immoble situat al carrer Creus número 11

1701701987/08/29 1987/09/02

1798Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar una ximeneia a la casa per 
calefacció al carrer Santo Domingo número 9

1711711987/08/29 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors  per rebaixar vorera per entrada als 
garatges dels immobles situats al carrer Estatut números 17, 19, 21 i 23

1721721987/09/08 1987/09/14
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1798Expedient de llicència d'obres menors per col·locar toldo i rètol a la façana, 
repintar la part baixa de la mateixa, des de sota d'un perfil metàlic que tapi els 
fils d'enllumenat i telèfon que la travessen, col·locar aquest perfil, enderrocar 2 
envans i enrajolar 25 m2. en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila 
número 5

1731731987/09/08 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per canviar 65 m2. de rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Creus número 6

1741741987/09/08 1987/09/14

1798Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. de rajola del terrat 
situat a l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 73

1751751987/09/08 1987/09/14

1798Expedient de llicència d'obres menors per fer paviment de 6 x 3 mts. i collar la 
porta del jardi en l'interior de l'immoble situat al carrer Fiqueretes número 13

1761761987/09/10 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció de porxo al garatge en 
l'immoble situat al car carrer Antoni Gaudi número 11

1771771987/09/14 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar goteres i balcons, en 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 6-8

1791791987/09/18 1987/10/13

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 15 m2. en l'interior del 
garatge situat al carrer Barcelona número 23

1801801987/09/18 1987/09/23

1798Expedient de llicències d'obres menors per canviar 2 bastiments de finestra 
sense variar l'estructura i reparar la teulada de l'ull d'escala i fer pegats en 
l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 4

1811811987/09/21 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar teulada per goteres en 
l'immoble situat al carrer Avinguda Catalunya número 19-21

1821821987/09/23 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar teulada per goteres en 
l'immoble situat al carrer Vic número 4-6

1831831987/09/23 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per forrar la xemeneia amb obra, en 
l'immoble situat al carrer Sant Pere número 3

1841841987/09/23 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar 60 m2. de terrat en 
l'immoble situat al carrer Padró número 16

1851851987/09/23 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per obrir finestre en edifici existent en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 99

1871871987/09/28 1987/09/28

1798Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'obres en planta sòtans, 
en l'immoble situat al carrer Romani, s/n, a 15 metres del carrer Maresme

1881881987/09/15 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge, en 
l'immoble situat al carrer Hospital número 35

1891891987/09/30 1987/10/13

1798Expedient de llicència d'obres menors per fer envà aïllat garatge de 25 m2., 
col·locació de 3 dipòsits d'aigua de 300 litres cada un, arrebossar parets i 
sostre garatge en 75 m2. en l'immoble situat al carrer Sol número 10

1901901987/09/26 1987/10/13

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2. en pilars tanca, en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 73

1921921987/10/03 1987/10/13
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1798Expedient de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'un habitatge 
entre mitgeres, en l'immoble situat al carrer Creus número 28

1931931987/10/03 1987/10/13

1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un porxo de 38 m2. en 
l'immoble situat al carrer Vic número 25

1941941987/10/05 1987/10/13

1798Expedient de llicència d'obres menors per ensorrar el taulell de l'antiga 
peixeteria, situada al carrer Agustí Santacruz número 12

1951951987/10/05 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per legalització d'obres per a l'adaptació 
d'un local existent en el carrer Sant Quirze s/n

1971971987/10/06 1987/11/23

1798Expedient de llicència d'obres menors per pujar 30 cms més, la paret existent 
en l'immoble situat al carrer Verge de Núria número 1

1991991987/10/10 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar paret mitgera en 60 m2. 
en l'immoble situat al carrer Josep Pla número 3

2002001987/10/10 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per connectar desaigua de la casa al 
general del carrer Havana número 17

2012011987/10/10 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per reforma interior de local, en 
l'immoble situat al carrer Vic número 4

2022021987/10/14 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per canviar 18 m2. del terra de la botiga 
situada al carrer Doctor Tomàs Borrell número 1

2042041987/10/19 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació de caseta d'obres d'uns 6 
m2. en l'immoble situat al carrer Barcelona, front al número 46

2052051987/10/20 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar paret interior en uns 40 
m2. en l'immoble situat al carrer Sagrera número 14

2062061987/10/21 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar 1 x 3 metres de galeria, en 
l'immoble situat al carrer Sant Pau número 2

2072071987/10/21 1987/10/26

1798Expedient de llicències d'obres menors per construcció d'un envà de 12 m2. -
interior., i canviar 8 m2. de rajoles de la cambra de bany, en l'immoble situat al 
carrer Agustí Santacruz número 99, 6è. 2a.

2092091987/10/26 1987/10/26

1798Expedient de llicència d'obres menors per posar tres dobles finestres de 1,30 x 
0'80 metres en l'immoble situat  al carrer Travessia número 8

2102101987/10/27 1987/11/12

1789Expedient de llicència d'obres menors per acondicionament d'un local per 
restaurant en la Ctra. Sant Llorenç p.k. 14,610

2112111987/10/28 1987/04/25

1798Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar una paret -interior- en uns 
9 m2. en l'immoble situat al carrer Sagrera número 11

2122121987/10/31 1987/11/12

1798Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana en 15 m2. en 
l'inmmoble situat al carrer Agustí Santacruz número 12

2132131987/10/31 1987/11/12

1798Expedient de llicència d'obres menors per reparar coberta en local existent en 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç, p.k. 14,610

2142141987/10/31 1987/11/12
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1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció de porxo garatge en 
l'immoble situat al carrer Camí de les Elies número 6

2152151987/11/02 1987/11/12

1799Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació de caixer automàtic i 
canvi de fusteria, existent, en l'immoble situat a la plaça Josep Umbert número 4

2162161987/11/03 1987/11/12

1799Expedient de llicència d'obres menors per aixecar tres rajoles de la vorera, en 
el carrer Sagrera número 15

2172171987/11/10 1987/11/23

1799Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar patí i construcció de 
jardineres adossades als costats i cisterna entrerrada de 10000 litres, 
aproximadament, en el carrer Ildefons Cerdà número 35

2202201987/11/14 1987/11/23

1799Expedient de llicència d'obres menors  per pintar la façana principal de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç, en uns 80 m2.

2212211987/11/18 1987/11/23

1799Expedient de llicència d'obres menors per construcció de la vorera 
aproximadament d'uns 3 ml., en el carrer Mirador número 20

2232231987/11/21 1987/11/23

1799 Expedient de llicència d'obres menors per col·locar una barana que faci de 
passamà en el Camí del Dipòsit cantonada carrer Pervera número 7

2242241987/11/28 1987/12/21

1799Expedient de llicència d'obres menors per construcció de nova tanca jardi per 
nova alineació del carrer i obertura del portal del garatge en l'immoble situat al 
carrer Hospital número 27

2252251987/11/30 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres menors per col·locació de retol en façana de 64 x 
190 cms en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 12

2262261987/12/01 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres menors per canviar porta entrada de garatge 
sense variar l'estructura de 3 x 3,20 mts. en l'immoble situat al carrer Doctor 
Reig número 5

2272271987/12/01 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un pou de captació 
d'aigua, de 1,30 mts de  ? i 15 mts de profonditat, amb una galeria interior de 5 
metres de longitud en la Ctra. Sant Llorenç Savall a Llinas p.k. 12,900

2282281987/12/03 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obre menors per treure el taulell situat a l'immoble del 
carrer Rector Tomàs Vila número 15

2292291987/12/03 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres menors per modificació del desaigua del terrat 
situat al carrer Esquirol número 42

2312311987/12/04 1987/12/09

1799 Reclamació presentada per en Josep Mª Muntadas contra la 
llicència d'obres

Expedients de llicències d'obres menors per reforma planta golfes i cambra de 
bany, en l'immoble situat al carrer Esquirol número 59

2332331987/12/09 1987/12/09

1799Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar 65 m2. de jardí i 
arrebossar 7,5 m2. de paret, en l'immoble situat al carrer Ntra. Senyora de 
Núria número 2

2352351987/12/10 1987/12/21

1799Expedient de llicència d'obres menors per enderroc de cossos exteriors i 
reparació de teulada en l'immoble situat a la Plaça Doctor Robert cantonada 
carrer Joan Maragall número 1

2362361987/12/14 1987/12/21
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1799Expedient de llicència d'obres menors per obertura d'un nou portal a l'interior de 
l'edifici i tancament del portal existent, en l'immoble situat al carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 11, entr.

2372371987/12/15 1987/12/21

1799 Aquest expedient inicialment tenia el número d'expedient d'obres  
81/1987 Bis

Expedient de llicència d'obres menors per construcció de 60 m2. de cel ras, 
amb planxes staff, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 59

2382381987/04/11 1987/04/27

1799 Aquest expedient no ha estat aprovat. Aquest expedient inicialment 
tenia el número d'expedient d'obres 153/1987 Bis

Expedient de llicència d'obres menors per col·locar 4 m2. de gres en el pati , en 
el carrer Pont de Terme i carrer Hospital

2392391987/07/20 1987/  /  

1799 Inicialment aquest expedient tenia el número d'expedient d'obres 
155/1987 Bis

Expedient de llicència d'obres menors per aixecar paret de tanca existent en un 
total de 4 m2. en el carrer Roure Gros front al número 29

2402401987/07/29 1987/08/10

1797Expedient de llicència d'obres menors per a la realització de les obres 
complementaries del projecte " construcció de cameres de registre, de 
canalització amb sis conductes de polivinil en els carrers Pont del Terme, 
Hospital, Les Roques, Vinyetes, Barcelona i Agustí Santacruz

1541541987/07/22 1988/10/03

1798Expedient de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge al carrer 
Sant Sadurní número 16

1961961987/10/05 1988/09/19

1798Expedient de llicència d'obres menors per col·locar un cartell indicador de 2'50 
x 2 metres, en la façana de l'immoble situat al carrer Doctor Fleming número 2

1981981987/10/07 1988/02/08

1799Expedient de llicència d'obres menors per obertura de portals d'entrada de 
garatge i vivenda i reforma de cuina-menjador, en l'immoble situat al carrer 
Havana número 23 i Sol Naixent número 3

2302301987/12/03 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 60 m x 1,40 m. igual a 
84 m2. d'exteriors. Avinguda Castell de Montbui número 30

111988/01/11 1988/01/11

1800Expedients de llicències d'obres menors per enguixar 30 m2. a les golfes de 
l'immoble situat al carrer Joncar número 16

221988/01/07 1988/01/11

1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior -envans- en planta 
pis existent  en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 108

331988/01/09 1988/01/11

1800Expedients de llicències d'obres menors per reparació de tapa de registre en la 
plaça Dr. Robert

441988/01/09 1988/01/11

1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de celler en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 13

551988/01/09 1988/01/11

1800Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret exterior jardí de 
20 m2. en el carrer Esquirol número 73

771988/01/18 1988/01/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar provisionalment el tram 
del carrer que dona front al carrer Pont del Terme número 2 de 10 ml.

881988/01/20 1988/01/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma de banc de cuina i bany 
de 4 m2. i enrajolar 45 m2. amb gres, en l'immoble situat al carrer Rector 
Tomàs Vila número 15

991988/01/20 1988/01/25
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1800Expedients de llicències d'obres menors per transformar portal en finestre i fer 
rotats per instal·lar comptador d'aigua i llum, en l'immoble situat al carrer 
Sagrera número 14

10101988/01/21 1988/01/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar barana terrat en 80 m2. 
en l'immoble situat al carrer Travessia número 18

11111988/01/22 1988/01/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per posar a linea la tanca existent del 
jardí situat al carrer Havana

12121988/01/27 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un forjat a nivell de la 
planta baixa en l'immoble situat al carrer Sant Clement número 26

13131988/01/27 1988/03/21

1800 Expedient sancionador. Aquest expedient està relacionat amb 
l'expedient número 201/88

Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina de 12 x 6 
metres i porxo i vestuaris de 40,12 m2., en la Costa de Lloveres ( Hort de Can 
Valentí)

14141988/01/27 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina i bany en 5 m2. 
en l'immoble situat al carrer Bassella número 44

15151988/01/27 1988/02/08

1800Expedients de llicències d'obres menors per vallar el solar en filat de 1,80 x 24 
metres -provisionalment. Carrer Llorens Artigas

16161988/01/27 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per aïllament de paret interior de 4 x 
2,5 metres en l'immoble situat al carrer Creus número 59 -part posterior carrer 
Estricadors número 28

17171988/01/27 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per aïllar paret de la pizzeria situada al 
carrer Travessia número 8

18181988/02/01 1988/02/08

1800Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar i fer paviment de 16 m2. -
interior- en l'immoble situat al carrer Padró número 10

19191988/02/01 1988/02/08

1800Expedients de llicències d'obres menors per fer pegots a la façana de l'immoble 
situat al carrer Figueretes número 26

20201988/02/02 1988/02/08

1800Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de rètol lluminós i pintar 
la façana en 4 m2., en l'immoble situat al carrer Mossèn J. Rossell número 14

21211988/02/04 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors pel rebaix en el solar i fins el mateix 
nivell del carrer en 39 m2..- Dues obertures en el mur del jardí de 1 i 3 metres 
d'ampla. Pavimentació de la zona rebaixada 6,5 x 5 metres; construcció d'una 
escala d'accés al jardí i elevació del mur del jardí de 0,90 metres x 7 de llarg, 
en l'immoble situat al carrer Camí de les Elies número 4

22221988/02/06 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors  per pavimentar 80 m2 i escardejar 
parets en 100 m2, a l'interior de l'immoble situat al carrer Mossèn Josep Rossell 
número 24

23231988/02/22 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina de 8 x 4 
metres en l'immoble situat al carrer Pervera número 39

24241988/02/08 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar les parets del garaig en 
35 m2. en l'immoble situat al carrer Antoni Gaudi número 1

25251988/02/11 1988/02/22
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1800Expedients de llicències d'obres menors per fer forat - tipus armari - en el 
garatge de 2 x 1 metres en l'immoble situat al carrer Piscina número 28

26261988/02/18 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de 5 x 5,25 metres 
en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 15

27271988/02/18 1988/02/22

1800Expedients de llicències d'obres menors per fer la vorera de la seva finca 
situada al carrer Havana número 22

28281988/02/13 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per tirar un envà a terra i fer-lo de nou 
de 2,60 x 2, 20 metres, engrandir cambra de bany i posar rajoles en 25 m2. en 
l'immoble situat al carrer Vinyetes número 15

29291988/02/20 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors  per col·locar tela asfaltica en 1,5 x 5 
metres, arrebossar façana de la plaça Doctor Robert, tapar cartellera existent, i 
empotrar la caixa d'una porta de ferro, en l'immoble situat al carrer Joan 
Maragall número 1

30301988/02/22 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per reparació de la teulada de 
l'immoble situat al  Racó del Bosch parcel·la 86

31311988/02/22 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per construir 10 ml.  de vorera en el 
carrer Estatut número 41

33331988/02/23 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 8 m2. de parets 
interiors, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 4

34341988/02/24 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per fer canvi de filat existent en 70 
metres, amb una altura de 150 - part posterior de la finca del carrer Doctor Reig.

36361988/02/26 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 100 m2., posar rajoles a 
la cuina de 3 x 3 metres i posar-ne a l'escala de 16 graons, a l'immoble situat al 
carrer Pica d'Estats número 2

37371988/02/29 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per tanca de carrer al solar i mur de 
contenció de terres, al carrer Pont del Terme/ Hospital

38381988/03/05 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar un tros de jardi en 100 
m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 71

39391988/03/05 1988/03/07

1800Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar 40 m2. de garatge a 
l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí número 3

41411988/03/07 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per netejar el solar i tancar-lo 
provisionalment, en 10 x 12 metres en el carrer Sant Quirze / carrer Esquirol

42421988/03/10 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per aixecar reixa d'aigües pluvials, en 
l'Avinguda Escoles/ Passatge Escoles

43431988/03/21 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per construcció de mur de contenció 
de terres i tanca posterior de la parcel·la situada en l'immoble situat al carrer 
Antoni Gaudi número 30

44441988/03/14 1988/03/21

1800Expedients de llicències d'obres menors per construcció de vorera en 50 ml. en 
el carrer Prat de la Riba número 2

45451988/03/18 1988/03/21
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1800Expedients de llicències d'obres menors per tancar resta finca al carrer 
Figueretes número 17 part posterior

46461988/03/18 1988/07/04

1800Expedients de llicències d'obres menors per fer una pista a l'aire lliure i sanitaris 
en el patí de l'immoble situat en el carrer Anselm Clave s/n

47471988/03/23 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per construir vorera en el carrer 
Havana número 3

48481988/03/23 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per construir les voreres del carrer 
Havana números 6 i 9

49491988/03/23 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació d'aigua i llum al paratge 
de la Costa de Lloveres

50501988/03/24 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per pintar 95 m2 de façana, repassar 
balcons i col·locació d'un rètol lluminós en l'immoble situat al carrer Agustí 
Santacruz número 33

51511988/03/21 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma de la coberta d'una 
vivenda unifamiliar entre parets mitgeres, en el carrer Estatut número 30

53531988/03/28 1988/05/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per moviment de terres a l'immoble 
situat al carrer Rector Tomàs Vila número 6

54541988/03/30 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres per pintar 15 m2. de façana de l'immoble situat 
al carrer Mossèn Baldelló número 12

55551988/04/05 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per pintar 50 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló números 2 i 4

56561988/04/05 1988/04/12

1800Expedients de llicències d'obres menors per fer uns de lloses de 10 x 1 metres 
al jardí i pintar la façana de l'immoble situat al carrer Sagrera número 7

59591988/04/09 1988/05/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 60 m2. del pis situat en el 
carrer Antoni Gaudi número 19

60601988/04/11 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per canviar bastiment porta d'entrada, 
sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell 
número 13

61611988/04/13 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per posar panot a la vorera i modificar 
vaorada en el el carrer Havana número 12 i 14

62621988/04/13 1988/05/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per treure lloses jardi i aixecar 
paviment 30 m2. en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 2

63631988/04/15 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar un terrat de 10 m2. en 
l'immoble situat al carrer Creus número 47

64641988/04/15 1988/04/25

1800Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 12 m2 de jardi en el carrer 
Pont de Terme número 8

65651988/04/15 1988/04/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per reparar paviment de formigó en el 
garatge i el magatzem en un total de 25 m2 en l'immoble situat al l'Avinguda 
Catalunya números 21-25

66661988/04/25 1988/04/25
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1800Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de local en el 
carrer Vic número 4

67671988/04/18 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per canviar mosaic en 78 m2., 
reformar cuina de 6 m2. i bany 6 m2. en l'immoble situat al carrer Piscina s/n

72721988/04/19 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per reforma i acondicionament 
d'envans a la planta soterrani-2, situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
número 20

73731988/04/26 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 70 m2., fer 15 m2. d'un 
envà, convertir una porta en finestra i una finestra en porta en l'immoble situat 
al carrer Mossèn Jacint Verdaguer

74741988/04/26 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres particulars per pintar la façana de l'immoble 
situat a la plaça Dr. Robert número 9

75751988/04/27 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per repassar pegats parets interior 
passadís de 2 x 2 metres en l'immoble situat al carrer Roure Gros número 19

76761988/04/27 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina i porxo en 
l'immoble situat al carrer Vilalta número 2

77771988/05/02 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per construcció de vorera al c/ Havana 78781988/05/02 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca provisional 
en el carrer Rector Tomàs Vila número 6

79791988/05/02 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per pintar les façanes en uns 60 m2, 
situades en el carrer Joan Maragall número 1 i Plaça Dr. Robert número 1

80801988/05/02 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana i fer 2 envans al 
garatge de l'immoble situat a la urbanització Racó del Bosc parcel·la 85

81811988/05/06 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per construcció de terrassa a la part 
posterior del jardi de l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 4

82821988/05/04 1988/05/10

1801Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una cisterna d'aigua 
potable, en el Camí de Lloveres s/n

84841988/05/07 1988/11/28

1801Expedients de llicències d'obres menors per tancament de patí de llums al 
carrer Sant Isidre número 22

85851988/05/09 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per reparar teules de la teulada i treure 
xemeneia en el carrer Rector Tomàs Vila número 1

86861988/05/09 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar 40 m2. terra soterrani, 
enguixar 40 m2. el sostre de l'immoble situat al carrer Doctor Miquel Vila 
número 3 i pintar la façana del carrer Joan Maragall número 11, en 15 m2.

87871988/05/09 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obre menors per pintar 42 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Padró número 44

88881988/05/10 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per pintar  60 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 22

90901988/05/12 1988/05/25
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1801Expedients de llicències d'obres menors per rehabilitació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres, al carrer Hospital número 36

91911988/05/12 1988/09/19

1801Expedients de llicències d'obres menors per col·locar un rètol lluminós a la 
plaça Doctor Robert número 6

93931988/05/11 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per reforma de la cuina, canviant les 
rajoles en 25 m2. en l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 
3

94941988/05/16 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per arreglar balcó sense variar 
l'estructura, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs  Vila número 26

95951988/05/16 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per refer una paret de 1 x 1 m. en el 
carrer Pont del Terme número 4

97971988/05/18 1988/06/06

1801Expedients de llicències d'obres menors per tancar terreny amb pals de ferro i 
filat metàl·lic, en la urbanització Racó del Bosc, parcel·la 63 bis

98981988/05/20 1988/05/25

1801Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar pegats a la façana de 
l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló número 20

99991988/05/21 1988/06/06

1801Expedients de llicències d'obres menors per ocupació de 10 x 2, 5 metres de 
vorera, per tanca de protecció per obres en l'avinguda Escoles s/n

1001001988/05/25 1988/06/06

1801Expedients de llicències d'obres menors per reforma de teulada a l'immoble 
situat al carrer Sant Quirze número 17

1031031988/05/25 1988/06/06

1801Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de dos pals en el carrer 
Font Rodona, urbanització Racó del Bosc

1041041988/05/26 1988/  /  

1802Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Hospital número 16

1061061988/05/28 1988/06/06

1802Expedients de llicències d'obres menors per construir una piscina en el Serrat 
dels Ametllers s/n

1091091988/06/08 1988/06/20

1802Expedients de llicències d'obres menors per col·locar rètol lluminós amb el nom 
comercial de Telecontrol, de mides 0'80 x 0'60 en el local situat al carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 13 baixos

1101101988/06/08 1988/11/14

1802Expedients de llicències d'obres menors per l'enderroc de la distribució interior 
de la planta baixa i la rehabilitació de la façana del carrer Rector Tomàs Vila 
números  8-10

1131131988/06/11 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres menors per fer una paret de tanca de 38 m2, 
en el carrer Prat de la Riba número1, previa comprovació de l'alineació de la 
paret de tanca pels Serveis Tècnics Municipals

1141141988/06/11 1988/06/20

1802Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar la paret interior de 
l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 12

1151151988/06/11 1988/06/20

1802Expedients de llicències d'obres menors per pintar 40 m2 de façana, en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 38

1171171988/06/20 1988/07/04
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1802Expedients de llicències d'obres menors per construcció de mur i enllosat del 
jardi en el carrer Figueretes número 13

1201201988/06/22 1988/07/04

1802Expedients de llicències d'obres menors per obrir un portal sense modificar 
l'estructura de 1 x 2,5 metres i canviar el comptador d'aigua de lloc, en el carrer 
Barcelona número 44

1211211988/06/22 1988/07/04

1802Expedients de llicències d'obres menors per reformes introduïdes en el 
transcurs de les obres de construcció d'una vivenda situada al carrer Ronda 
Esports número 3

1241241988/06/28 1988/11/28

1802Expedients de llicències d'obres menors per fer paviment del patí exterior de 15 
m2. al carrer Sant Sadurni número 1

1281281988/07/06 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres menors per a la reforma d'un cobert d'un local 
agricola al km. 13 de la carretera de Sant Llorenç Savall

1291291988/06/11 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres menors per a la reforma d'un magatzem per 
alinear-lo al carrer Creus número 26

1311311988/07/15 1988/07/18

1802Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar celler en 20 m2. i 
pavimentar el terra en 20 m2. en el carrer Marinada número 19

1341341988/07/20 1988/09/07

1802Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 40 m2. en el garatge i 
arrebossar els interiors en 30 m2. en el carrer Marinada número 15

1361361988/07/26 1988/09/07

1802Expedients de llicències d'obres menors per pintar 20 m2. la façana de la paret 
del jardí situada al carrer Creus número 24

1371371988/07/30 1988/09/07

1802Expedients de llicències d'obres menors  per posar lloses al jardí en uns 25 m2. 
en el Camí de Lloveres número 14

1401401988/08/09 1988/09/07

1802Expedients de llicències d'obres menors per construir 13 ml. de socol de 80 cm. 
d'altura, en el carrer Sant Quirze número 5

1411411988/08/10 1988/09/07

1802Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana en uns 80 m2. en 
el carrer Santo Domingo número 6

1421421988/08/12 1988/09/07

1803Expedients de llicències d'obres menors per instal·lar un grup electrogen mòbil, 
en la Ctra. Sant Miquel del Fai

1461461988/08/18 1988/11/14

1803 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicències d'obres menors per tancar un solar al carrer Pervera 
s/n

1471471988/08/18 1988/  /  

1803Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany en 5 m2., fer regates a la instal·lació, empotrar armari, fer pegats a la 
paret que dona al reguerot i abaixar sostre escala en 4 m2. en el carrer Joncar 
número1

1491491988/09/07 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar mur en 10 x 20 metres 
en el carrer Castell de Montbui número 16

1501501988/09/07 1988/09/18

1803Expedients de llicències d'obres menors per netejar i tapar bassa existent en el 
paratge Lloveras

1511511988/09/08 1988/09/19
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1803Expedients de llicències d'obres menors per canviar canal i fer pegots a la 
façana en el carrer Sant Pau número 3

1521521988/09/09 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres menors per pintar  45  m2. de façana i fer uns 
2 m2. de pegots en el carrer Havana número 9

1531531988/09/12 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres menors per cobriment de terrat 13,6 m2. per 
engrandir el menjador, en l'immoble situat al carrer Ponent número 11

1541541988/09/14 1988/10/03

1803Expedients  de llicències d'obres menors per reforma de magatzem, en el 
carrer Mossèn Josep Rossell número 5

1551551988/09/14 1988/11/14

1803Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'arqueta de registre i 
de 2 canalitzacions amb 4 conductes de polivinil en el carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer i construcció de canalització amb 2 conductes de polivinil en el 
carrer Soleia

1561561988/09/14 1988/11/02

1803Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de 1 pal telefonic en el 
carrer Piscina i Avinguda Escoles

1571571988/09/14 1988/11/14

1803Expedients de llicències d'obres menors per fer xancra al carrer per canviar el 
tub del desaigua en 1 metre en el carrer Hospital número 54

1581581988/09/14 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres menors per pintar 140 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Roger de Flor i Avinguda Catalunya

1591591988/09/17 1988/09/19

1803Expedients de llicències d'obres menors per fer 2 m2. de pegats a les parets 
interiors de la botiga per evitar humitats, en l'immoble situat al carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 2

1651651988/09/19 1988/10/03

1803Expedients de llicències d'obres menors per un envà de 12 m2. i posar un 
bastiment d'armari, en l'immoble situat al carrer Barcelona número 40

1661661988/09/19 1988/10/03

1803Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'escala d'acces per la 
façana principal a la vivenda unifamiliar aïllada en el carrer Pont del Terme 
número 12

1681681988/09/22 1988/11/02

1803Expedients de llicències d'obres menors per excavació de roca a planta 
soterrani en 75 m3 en el carrer Sol s/n cantonada carrer Montserrat

1691691988/09/23 1988/10/03

1803Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 2 m2. de paret en 
l'interior de l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 9

1701701988/09/23 1988/10/03

1803Expedients de llicències d'obres menors  per construcció d'un garatge en el 
carrer Esquirol número 56

1711711988/09/23 1988/12/12

1803Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior d'envans, en 
l'immoble situat al carrer Romaní número 2

1721721988/09/26 1988/10/03

1803Expedients de llicències d'obres menors per posar gres en 25 m2. treure 
mampara metal·lica i fer un envà de 4,5 x 2,40 metres en el carrer Travessia 
número 10

1741741988/09/27 1988/11/14

1803Expedients de llicències d'obres menors per aplacar pedra als baixos de la 
façana en un total de 11 m2, en l'immoble situat al carrer Sant Isidre número 8

1781781988/10/10 1988/10/17
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1803Expedients de llicències d'obres menors per reformes de distribució de fleca a 
la planta baixa de l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 8 baixos

1791791988/10/07 1988/10/17

1803Expedients de llicències d'obres menors per tapar un portal interior i obrir-ne un 
altre en l'immoble situat al carrer Sant Climent  número 1

1801801988/10/11 1988/11/28

1803Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'obres interiors, en 
l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí número 16

1851851988/10/21 1988/11/28

1803Expedients de llicències d'obres menors per enmosaiar el pis en 64 m2, en el 
carrer Folch i Torras número 1

1861861988/10/22 1988/11/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per canviar 1 m2 de rajoles del terrat 
per evitar humitats, al carrer Santo Domingo número 22

1871871988/10/24 1988/11/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per canviar 1,5 m2. de rajoles del 
terrat, en l'immoble situat al carrer Sant Pere número 1

1901901988/10/24 1988/11/14

1804Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 35 m2 en l'immoble situat 
al carrer Avinguda Catalunya número 9

1911911988/10/25 1988/11/14

1804 Aquest expedient no ha estat aprovatExpedients de llicències d'obres menors per posar filat metal·lic al llarg del 
perímetre del terreny carrer Pompeu Fabra número 10

1921921988/10/31 1988/  /  

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de local al carrer 
Vic número 4

1931931988/10/31 1988/11/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per reparar goteres del terrat de 
l'immoble situat a la plaça Sagrera número 3

1941941988/10/31 1988/11/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma de la porta d'accès i 
col·locació de cel-ras, en l'immoble situat a la Ctra Sant Llorenç número 12

1981981988/11/14 1988/11/14

1804Expedients de llicències d'obres menors per treure forjat per revisió del tanc de 
propà i fer forjat nou en l'immoble situat al carrer Països Catalans número 5

1991991988/11/15 1988/11/28

1804 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 14/1988Expedients de llicències d'obres menors per la legalització de les 
modificaciones introduïdes durant el transcurs de les obres, en els vestuaris de 
la piscina del paratge anomentat "Hort de Can Valentí", situat a la "Costa de 
Lloveres"

2012011988/11/16 1988/11/28

1804Expedients de llicències d'obres menors per revestir pou de 6 metres.  d'alçada 
i al mateix temps netejar-lo, en l'immoble situat al carrer Sagrera número 21

2022021988/11/16 1988/11/28

1804Espedients de llicències d'obres menors per fer un rebaix en el solar i fins el 
mateix nivell del carrer en 39 m3.- Dues obertures en el mur del jardí de 1 a 3 
metres d'ampla.- Pavimentació de la zona rebaixada 6,5 x 5 metres.- 
Construcció d'una escala d'accés al jardí i elevació del mur del jardí de 0,90 x 7 
metres en el Camí de les Elies número 14

2032031988/11/19 1988/12/12

1804Expedients de llicències d'obres menors per aixecar 30 cms. el dintell del portal 
d'entrada al garatge, en l'immoble situat al carrer Hospital número 68

2062061988/11/21 1988/12/12

1804Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 90 m2. de lloses en el 
pati interior de l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 4

2072071988/11/22 1988/11/28
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1804Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de 7 x 
10 metres, arreglar una canal de davant i darrera la casa en 14 ml., canviar 
teules que estan trencades de la teulada, enrajolar el terra de la cuina en 3 x 2 
metres i les parets en 2 x 3 metres, i enrajolar bany en 3 x 2 metres en 
l'immoble situat al carrer Creus número 77

2082081988/11/23 1988/11/28

1804Expedients de llicències d'obres menors per legalització de quatre golfes, en el 
carrer Estatut números 17 - 23

2092091988/11/26 1988/11/29

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma de local comercial en 
l'immoble situat a la plaça Doctor Robert número 1, baixos

2112111988/11/28 1988/11/28

1804Expedients de llicències d'obres menors per treure rajoles del terrat i posar-ne 
de noves en uns 36 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Pere número 18

2132131988/12/01 1988/12/12

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma i ampliació de planta àtic 
en l'immoble situat al carrer Barcelona número 3

2152151988/12/02 1988/12/12

1804Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de planta soterrani i 
golfes en l'Avinguda de les Escoles s/n

2162161988/12/02 1988/12/12

1804Expedients de llicències d'obres menors per modificacions introduïdes durant 
les obres de construcció d'una vivenda unifamiliar al carrer Ildefons Cerdà, a 31 
metres del carrer Les Roques

2172171988/12/02 1988/12/12

1804 Inicialment aquest expedient tenia el número 144/ 1988 Bis i ara té 
el número 223/1988

Expedient de llicències d'obres menors per obrir un portal a la cuina per donar 
a la galeria, i posar 10 m2. de rajoles, en el carrer Montseny número 11

2232231988/08/16 1988/09/07

1804 Aquesta llicència ha estat denegada. Aquest expedient inicialment 
tenia el número 186/1988 Bis i ara té el número 224/1988

Expedient de llicències d'obres menors per el canvi de les àrees de parada del 
servei d'autobussos de la línea de Granollers a Gallifa. Carrer Travessia

2242241988/10/11 1988/10/17

1802Expedients de llicències d'obres menors per posar panot a la vorera en 9,5 mts. 
i arrebossar 20 m2. de paret de façana en el carrer Salvador Segui s/n

1351351988/07/23 1989/03/13

1804Expedients de llicències d'obres menors per fer una finestra, canviar algunes 
rajoles de la cuina i terres de la planta superior, en l'immoble situat al carrer 
Esquirol número 11

2042041988/11/19 1989/01/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un envà de 5 x 1 
metres en el carrer Pont del Terme número 30 -paret posterior-, havent 
d'arrebossar la cara exterior de l'envà

2052051988/11/21 1989/03/13

1804Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca solar, en 
l'immoble situat al carrer Països Catalans

2122121988/11/28 1989/01/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma bany i cuina, i pintar la 
façana de l'immoble situat al carrer Hospital número 28

2142141988/12/02 1989/01/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per ampliació habitatge entre mitgeres, 
en l'immoble situat al carrer Era Nova número 8

2182181988/12/13 1989/01/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per reforma i obertura de finestra a la 
façana principal en l'immoble situat al carrer Josep Pla número 2

2192191988/12/19 1989/01/02
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1804Expedients de llicències d'obres menors per col·locació d'una porta metàl·lica al 
portal d'entrada de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 2

2202201988/12/22 1989/01/02

1804Expedients de llicències d'obres menors per refer una cambra de bany de 6 m2. 
en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 27

2212211988/12/27 1989/01/02

1805Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina d'ús 
particular i annexes, en l'immoble situat al carrer Països Catalans s/n a 95 
metres del carrer Maresme

111989/01/04 1989/02/13

1805Expedients de llicències d'obres menors per col·locar una pica al lavabo i posar 
rajoles en l'immoble situat al carrer Joncar número 10

221989/01/04 1989/01/16

1805Expedients de llicències d'obres menors per  reforma de la cuina consistent en 
posar armaris i canviar rajoles en uns 20 m2. en l'immoble situat al carrer Sant 
Pau número 1

441989/01/10 1989/01/16

1805Expedients de llicències d'obres menors per distribució i finalització de les 
plantes golfes, consistent en fer una llar de foc, marbres amb pica de rentar, 
lavabo, rebost, enrajolar i enguixar una superficie aproximada de 8,30 x 4,5 
metres, en l'immoble situat al carrer Joaquim Mir número 1

661989/01/11 1989/01/16

1805Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 100 m2. en el jardí, 
reformar cuina  6 m2 i fer envà en el jardi de l'immoble situat al carrer Narcís 
Monturiol número 11

771989/01/14 1989/01/16

1805Expedients de llicències d'obres menors per reforma de bany i cuina i enrajolar 
75 m2. de la vivenda situada al carrer Rector Tomàs Vila número 5

10101989/01/20 1989/02/01

1805 Expedients de llicències d'obres menors per tancar amb vidriera la galeria 
existent de 5 metres de llarg x 0,40 metres d'amplada, no sobrepassant la linea 
de façana, en l'immoble situat al carrer Esquirol número 53

11111989/01/20 1989/04/03

1805Expedients de llicències d'obres menors per fer una perforació de prova per 
veure si hi ha aigua, en l'immoble situat al carrer Sagrera número 21

13131989/01/23 1989/02/01

1805Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar amb lloses de jardi la 
terrassa sobre la zona del garatge en uns 37 m2. en l'immoble situat al carrer 
Camí de les Elies número 14

14141989/01/24 1989/02/01

1805Expedients de llicències d'obres menors per reformes de coberta i sostre planta 
pis de l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 8

15151989/01/26 1989/02/13

1805Expedients de llicències d'obres menors per canviar la cambra frigorifica que 
era d'obra i posar-ne una de panels,  en l'immoble situat al carrer Sant Pau 
número 16

17171989/01/28 1989/02/01

1805Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar parets interiors en 30 
m2., i reformar llar de foc, en l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 4, 
planta baixa

20201989/01/31 1989/02/13

1805Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 36 m2. de jardi, 
arrebossar part del mateix jardi en 3 x 6 metres i fer 4 graons d'obra, en 
l'immoble situat a la urbanització Vilalta

21211989/02/03 1989/02/13
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1805Expedients de llicències d'obres menors per construcció de mur de contenció 
de terres amb barana metàl·lica, en l'immoble situat al camí de Lloveres s/n a 
268 metres de C-1433

23231989/02/06 1989/04/03

1805Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i 
cambra de bany en 48 m2., canviar el terra en 10 m2. i enguixar sostres 
habitacions en 60 m2., en l'immoble situal al carrer Agustí Santacruz número 
57, 2n.

24241989/02/07 1989/02/13

1805Expedients de llicències d'obres menors per aixecar una paret amb una 
llargada de 9,80 metres i una alçada de 50 cms., en el carrer Doctor Zamenhof

25251989/02/07 1989/02/27

1805Expedients de llicències d'obres menors per substitució d'algunes bigues de la 
teulada, en el carrer Joan Maragall número 11

26261989/02/09 1989/02/27

1806Expedients de llicències d'obres menors per adequació de l'espai sotacoberta 
per a estudi en un habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització Vila Alta

27271989/02/10 1989/03/13

1806Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar cambra de bany en 18 
m2. en l'immoble situat al carrer Marinada número 2

28281989/02/09 1989/02/13

1806Expedients de llicències d'obres menors per aixemplar portal d'accès en uns 40 
cms. I col·locar sòcol a la façana en 65 cms x 2,30, en l'immoble situat al carrer 
Esquirol número 52

29291989/02/11 1989/03/13

1806Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de panot a la vorera en 
uns 33 ml. en el carrer Ntra. Sra. de Núria

30301989/02/18 1989/03/22

1806Expedients de llicències  d'obres menors per renovació de cuina i col·locació de 
rajoles en uns 37 m2. en l'immoble situat al carrer Travessia número 8, 4rt.

31311989/02/20 1989/02/27

1806 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicències d'obres menors per la col·locació de 90 m2. de gres i a 
la construcció de l'escala dels pisos del bloc B. Avinguda Escoles bloc B

32321989/02/16 1989/  /  

1806Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina d'ús 
particular en el carrer Jacint Verdaguer número 32, condicionat al permís 
d'industria

33331989/02/28 1989/03/13

1806Expedients de llicències d'obres menors per treure bastiment de fusta de 2 
finestres de 1 x 1,30 metres i tapar-ho amb vidres "paves", sense variar 
l'estructura i fer bastida, en l'immoble situat al carrer Creus

34341989/03/01 1989/03/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per aplacar rètol de 1,30 x 0,30 a la 
façana de l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 11

37371989/03/01 1989/03/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per construir piscina i cambra 
depurador en l'immoble situat al carrer Prat de la Riba número 2

38381989/03/01 1989/03/22

1807Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca de divisió 
entre dos solars, en l'immoble situat al carrer Llevant s/n

39391989/03/02 1989/03/13
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1807Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar dues parets interiors de 
les golfes en uns 25 m2., posar un dipòsit d'aigua, fer una cambra de bany de 6 
m2., i empalmar desaigua al general del carrer en 7 metres en l'immoble situat 
al carrer Creus número 67

40401989/03/02 1989/05/15

1807Expedients de llicències d'obres menors per reformar cambra de bany de 
l'immoble situat al carrer Doctor Fleming número 6

41411989/03/06 1989/03/22

1807Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 30 m2. de paret del 
garaig, enrajolar una terrassa de  10 m2., sense variar cap estructura, en 
l'immoble situat al carrer Camí de les Elies número 10

42421989/03/08 1989/03/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 54 m2. de gres a 
l'immoble situat en el carrer Rector Tomàs Vila número 15

43431989/03/08 1989/05/03

1807Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar façana en 60 
m2. en l'immoble situat al carrer Bassella número 28

44441989/03/08 1989/03/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per posar panot a la vorera en uns 18 
ml. i arrebossar 35 m2. d'exterior, en l'immoble situat al carrer Castell de 
Montbui número 30

45451989/03/09 1989/03/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per la legalització del dipòsit d'aigua 
de la seva propietat en el Camí de Lloveres

46461989/03/09 1989/07/24

1807Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany en 18 m2. en l'immoble situat al carrer Barcelona número 40

49491989/03/14 1989/03/22

1807Expedients de llicències d'obres menors per pintar 100 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 26

51511989/03/17 1989/03/22

1807Expedients de llicències d'obres menors per fer un envà interior aïllant de 13 
m2. en l'immoble situat al carre Joan Maragall número 4

52521989/03/21 1989/04/03

1807Expedients de llicències d'obres menors per rehabilitació de coberta de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 21

54541989/03/28 1989/04/03

1807Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior en edifici existent a 
la plaça Doctor Robert número 6

56561989/03/29 1989/04/03

1807Expedients de llicències d'obres menors per desplaçament linia 25 kv instal·lant 
dos suports metal·lics i dos pals de formigo en el carrer Cirerers

57571989/03/20 1989/04/17

1807Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 50 m2. de rajoles a la 
cuina i 2 banys, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 101, 6è. 
2a.

58581989/04/04 1989/04/17

1807Expedients de llicències d'obres menors per construcció una piscina d'ús 
particular a la parcel·la 22 de "Solanes"

59591989/04/04 1989/05/13

1807Expedients de llicències d'obres menors per enllossar 60 m2. de terrassa de 
l'immoble situat al carrer Padró número 18

61611989/04/04 1989/04/17

1807Expedients de llicències d'obres menors per treure envà i reforçar sostre, en el 
carrer Agustí Santacruz número 25, baixos

62621989/04/04 1989/05/29
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1807Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 6 m2. de terrassa de 
l'immoble situat al carrer Padró número 18

63631989/04/04 1989/04/17

1807Expedients de llicències d'obres menors per pintar 200 m2. de façana i arrencar 
4 persianas de llibret, en l'immoble situat al carrer Havana número 12

64641989/04/05 1989/04/17

1807Expedients de llicències d'obres menors per col·locar canal a les teulades de 
les dues cases en 28 ml. I pintar les façanes, en els immobles situats al carrer 
Montserrat números 37 i 39

65651989/04/06 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per reformar banc de cuina i enrajolar 
5 m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 21

66661989/04/07 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per pintar 90 m2 de façana de 
l'immoble situat al carrer Creus número 27

68681989/04/08 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per convertir fineste en portal, sense 
variar l'estructura (mides: de 2,10 x 1,40 a 2,10 x 2,40), en l'immoble situat al 
carrer Montserrat número 17

69691989/04/11 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per canviar enllosat en 80 m2. en 
l'immoble situat al carrer Passeig Oliveres número 5

70701989/04/11 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per desembossar desaigua de 
l'immoble situat al carrer Miquel Vila

71711989/04/11 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per legalització de distribució interior 
de l'immoble situat al carrer Sant Sadurni número 26

72721989/04/12 1989/05/03

1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret de cobert en uns 
10 m2. i pintar la façana de la casa situada al carrer Sant Climent número 9

73731989/04/12 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de local situat al 
carrer Vic número 4

74741989/04/12 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per sanejament de dos balcons situats 
al carrer Creus número 13 i 15

75751989/04/13 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors  per arrebossar paret façana en 150 
m2. en l'immoble situat al carrer Pont del Terme número 2

76761989/04/14 1989/04/17

1808Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 350 m2. de paviment a 
l'interior de l'immoble situat al carrer Mn. Baldelló número 8

78781989/04/10 1989/05/03

1808Expedients de llicències d'obres menors per blanquejar 72 m2. de la façana 
lateral de l'immoble situat al carrer Barcelona número 40

79791989/04/25 1989/05/03

1808Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina en l'immoble 
situat al carrer Roger de Lluria número 7

80801989/04/26 1989/05/03

1808Expedients de llicències d'obres menors per modificacions en planta sòtan en 
l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà s/n a 31 metres del carrer Les Roques

81811989/04/28 1989/05/03

1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 1 m2. de façana i pintar-
ne 35, en l'immoble situat al carrer Estricadors número 33

82821989/04/28 1989/05/03
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1808Expedients de llicències d'obres menors per fer una solera de 20 cms. D'alçada 
a un local de 4 x 4 metres en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
número 64

84841989/05/02 1989/05/03

1808 Devolució aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres menors per legalització del projecte de 
modificacions del Bloc C que dona front al passatge Escoles i carrer Sant 
Quirze

85851989/03/28 1989/06/26

1808Expedients de llicències d'obres menors per repassar i pintar façana, 
arrebossar 25 m2. de façana lateral i enguixar 7 m2. del sostre de la cuina de la 
vivenda situada al carrer Agustí Santacruz número 36

86861989/05/03 1989/07/24

1808Expedients de llicències d'obres menors per arreglar terrassa en mal estat de 
l'Avinguda Catalunya número 2 i arrebossar 4 m2. de façana del carrer Joncar 
número 2

87871989/05/03 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina al solar 
situat a l'Avinguda Catalunya número 49

88881989/05/03 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per fer 25 m2. d'envà anti-humitat i 
paret toxana col·locar montacarregues en l'immoble situat al carrer Pont del 
Terme número 2

89891989/05/03 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina al solar 
situat al carrer Romani número 2

90901989/05/03 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per connexió de nova estació 
transformadora 11 kv sobre cable existent de 3x 1 x 95 al RHV 8.7/15 kv amb 
obertura i reposició d'uns 4 metres de rasa, en l'immoble situat a l'Avinguda de 
les Escoles.

92921989/05/04 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 20 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Amargura número 5

93931989/05/04 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 30 m3. de façana de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz part posterior del carrer Barcelona 
número 3

94941989/05/05 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 5 m2. de façana i treure 
safareig i col·locar dipòsit d'uralita de 500 litres a les golfes de l'immoble situat 
al carrer Agustí Santacruz número 56

95951989/05/05 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per obres de reforma - sala annexe - a 
la vivenda situada al carrer Vic número 25

96961989/05/08 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per canviar mosaic del menjador, 
col·locant gres en 20 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Pere número 10

97971989/05/08 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per pintar 286 m2. de façana, en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 69

98981989/05/09 1989/05/15

1808Expedients de llicències d'obres menors per arranjament d'un local al carrer 
Roure Gros número 25

99991989/05/12 1989/06/26
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1808Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret del reguerot en 9 
x 1 metres en la part posterior del carrer Montserrat número 28

1001001989/05/13 1989/05/29

1808 Aquest expedient no sembla aprovatExpedients de llicències d'obres menors per la construcció d'un dipòsit de 
materials de construcció a l'aire lliure, inclòs parcialment en sol urbà, dins de 
l'àmbit de la U.A. " Saulons d'en Deu"

1011011989/04/23 1989/  /  

1808Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina i tanca 
posterior en el solar situat al carrer Països Catalans número 23

1021021989/05/17 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina al Camí de 
Lloveres número 27

1031031989/05/17 1989/11/27

1808Expedients de llicències d'obres menors per canviar 3 marcs de finestres 
metal·liques per unes de fusta, en l'immoble situat al Camí del Molí

1041041989/06/01 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per fer 90 m2. d'enrajolat interior i 
posar 45 m2. de rajoles a la cuina i bany, en l'immoble situat al carrer Nostra 
Senyora de Núria

1051051989/05/16 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per reparació de 34 m2. de teulada en 
l'immoble situat al carrer Segadors número 13

1061061989/05/20 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació d'una porta metal·lica i 
la vidriera i porta del local comercial en l'immoble situat a la plaça Doctor 
Miquel Vila número 7

1081081989/05/29 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per pintar 40 m2. de façana en 
l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 6

1091091989/05/29 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per posar plaques de guix en el sostre 
del menjador de 4 x 2,5 metres en l'immoble situat al carrer Santo Domingo 
número 11

1101101989/05/24 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per modificació de l'exposició, 
consistent en canviar les rajoles, en l'immoble situat al carrer Avinguda Castell 
de Montbui número 17

1111111989/05/26 1989/05/29

1808Expedients de llicències d'obres menors per pintar 60 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 26 i Sant Pere número 26

1121121989/05/30 1989/06/12

1809Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cambra de bany i 
cuina, canvi de sanitaris i mobles de cuina i canvi d'alicatat de les respectives 
parets, en la Ctra. Sant Llorenç número 12, 1er. 2a.

1151151989/06/01 1989/06/12

1809Expedients de llicències d'obres menors per enderroc d'uns coberts annexes a 
vivenda en 750 m3, en el carrer Gallifa entre carrer Padró i Ctra. Sant Llorenç

1161161989/06/03 1989/06/12

1809 aquest expedient ha estat informat desfavorablementExpedients de llicències d'obres menors per col·locar unes vidrieres en el balcó 
de la façana de l'edifici existent al carrer Mossèn Baldelló número 16, 2n. 1a.

1171171989/06/03 1989/07/24

1809Expedients de llicències d'obres menors per pintar 30 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Llorenç Artigas número 11

1181181989/06/03 1989/06/12
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1809 Aquest expedient no sembla acabat de tramitarExpedients de llicències d'obres menors per la variació d'un projecte de 
construcció de vivenda en el carrer Ponent s/n

1191191989/06/05 1989/  /  

1809Expedients de llicències d'obres menors per obres d'acondicionament i millora 
de la infraestructura urbanística de l'Aldea Infantil SOS situada al Camí de 
Lloveres s/n

1201201989/06/08 1989/10/30

1809Expedients de llicències d'obres menors per fer una cambra pels dipòsits 
d'aigua, al carrer Esquirol número 79

1211211989/06/13 1989/09/04

1809Expedients de llicències d'obres menors per posar 20 m2. de rajoles al bany i 
cuina en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 19, 2n.

1221221989/06/14 1989/06/26

1809Expedients de llicències d'obres menors per pintar 55 m2. de façana a 
l'immoble situat al carrer Castell de Montbui número 4

1231231989/06/22 1989/06/26

1810Expedients de llicències d'obres menors per reformar bany, canviar rajola de 
valència 18 m2. i terra en 3,5 m2, en la vivenda situada al carrer Barcelona 
número 17

1261261989/06/29 1989/07/24

1810 Hi ha un decret de paralització d'obres. Aquest expedient no està 
aprovat i està posat dins l'expedient d'obres número 135/16

Expedient de llicències d'obres menors per enmossaiar 250 m2. terrassa i 
interior de café-bar al carrer Piscina (Can Mansius)

1271271989/06/29 1989/  /  

1810Expedients de llicències d'obres menors per reformes de planta pis i formació 
de golfes a l'immoble situat al carrer Josep Pla número 8

1321321989/07/10 1989/07/10

1810Expedients de llicències d'obres menors  per rebaixar la vorada de la vorera en 
4 mts., al carrer Rector Tomàs Vila número 6-8

1331331989/07/08 1989/07/10

1810Expedients de llicències d'obres menors per construir un paviment interior de 
20 m2. en l'immoble situat al carrer Padró número 3

1341341989/07/12 1989/07/24

1810 Dins aquest expedient hi el expedient d'obres número 127/1989Expedients de llicències d'obres menors per reforma del local situat al carrer 
Piscina número 16

1351351989/07/17 1989/07/24

1810Expedients de llicències d'obres menors per reforma de façana princial. Carrer 
Agustí Santacruz número 21

1361361989/07/19 1989/07/24

1810Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior d'envans i reforma 
de finestres de façana, en l'immoble situat al carrer Montserrat número 10

1381381989/07/19 1989/07/24

1810 Hi ha un certificat de l'aprovació del conveni que regula la 
realització d'unes escales al carrer Agustí Santacruz número 87

Expedients de llicències d'obres menors per la construcció d'unes escales al 
carrer Agustí Santacruz número 87

1391391989/07/26 1989/  /  

1810Expedients de llicències d'obres menors per aixecar 65 cm. per damunt del 
nivell de teulada un tub de xemeneia quadrat, de 50 cms. de costat, bessó a 
l'existent actualment i enrajolar terrassa de 4,80 x 2 metres en el carrer 
Joaquim Mir número 1

1411411989/07/26 1989/09/04

1810Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina d'ús 
particular de 10 x 5 metres, a la urbanització Mas Paré

1421421989/07/31 1989/09/04

1810Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar 50 m2. i arrebossar 20 
m2. en l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí número 5

1431431989/08/01 1989/09/05
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1810Expedients de llicències d'obres menors per pintar 20 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Hospital número 48

1441441989/08/02 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per posar panot a la vorera en uns 18 
ml., i arrebossar 35 m2. d'exterior, en l'immoble situat al carrer Castell de 
Montbui número 30

1461461989/08/07 1989/09/18

1811Expedients de llicències d'obres menors per possar porta enrotllable garatge i 
modificació envans interior recepció, a la plaça Doctor Robert número 6

1471471989/08/08 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per posar 10 ml. De canal i fer pagats 
a la façana de l'immoble situat al carrer Barcelona número 30

1481481989/08/09 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar el forat de l'escala en 
20 m2. en l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 8

1491491989/08/12 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una tanca de 
caràcter provisional al carrer Castell de Montbui s/n

1501501989/08/17 1989/09/18

1811Expedients de llicències d'obres menors per enderroc de l'edifici situat al carrer 
Vic número 18-20, cantonada carrer Roger de Flor

1511511989/08/21 1989/10/02

1811Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un paviment de 15 
m2. al garatge de l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 6

1541541989/08/28 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per arreglar la cuina i el bany en 30 
m2. en l'immoble situat al carrer Esquirol número 69

1551551989/08/31 1989/09/18

1811  el dia 4 de setembre de 1989 s'anul·la aquesta sol·licitud de permís 
d'obres

Expedients de llicències d'obres menors per canviar marc de 7 finestres i baixar 
el nivell de les mateixes, baixar els sostres i enguixar envans 100 m2. carrer 
Doctor Tomàs Borrell número 13

1561561989/08/03 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per execució de 18 m2. de cel ras al 
carrer Hospital número 53

1581581989/09/01 1989/09/04

1811Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles del bany en 9 m2. 
en l'immoble situat a l'avinguda Catalunya número 24

1611611989/09/05 1989/09/18

1811Expedients de llicències d'obres menors per obres de reforma d'un magatzem, 
en el carrer Sant Pere número 11

1621621989/09/05 1989/10/30

1811 Hi ha el conveni signat amb l'Ajuntament per la construcció d'una 
escala pública

Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una escala pública al 
carrer Agustí Santacruz número 97

1631631989/09/05 1989/09/18

1812Expedients de llicències d'obres menors fer regates per canviar instal·lació 
elèctrica i enrajolar una habitació de 4 x 10 metres en la vivenda situada al 
carrer 11 de setembre número 3

1671671989/09/13 1989/09/18

1812Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles cambra de bany i 
cuina en 30 m2. en la vivenda situada al carrer Pont del Terme número 12

1681681989/09/16 1989/10/02

1812Expedients de llicències d'obres menors per construcció de cambra de bany de 
1 x 1,5 metres i empalmar desaigua a la claveguera general, en el carrer Vic 
número 15

1691691989/09/16 1989/10/02
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1812Expedients de llicències d'obres menors per legalització d'obres consistents en 
la construcció de mur de contenció, tancat de façana i piscina, amb cos auxiliar, 
al carrer Sant Sebastià número 23

1731731989/09/23 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 75 m2., enguixar 250 m2 
d'envans i sostres en la vivenda situada al carrer Agustí Santacruz número 101, 
6è. 2a. i 1er. 1a.

1741741989/09/23 1989/10/02

1812Expedients de llicències d'obres menors per convertir una finestra de 2, 5 x 2 
metres en una de 2,5 x 1 metres sense variar l'estructura en el carrer Vinyetes 
número 2

1751751989/09/27 1989/10/02

1812 Expedients de llicències d'obres menors per arreglar terrat en 60 m2. en 
l'immoble situat al carrer Sant Isidre número 15

1761761989/09/27 1989/10/02

1812Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de local al carrer 
Vic número 4

1781781989/09/29 1989/11/13

1812Expedients de llicències d'obres menors per reforma de façana principal en 
obertures de la planta baixa de l'immoble situat al carrer Sant Antoni número 4

1791791989/10/02 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per pintar 50 m2. de façana i arreglar 
goteres del terrat, de l'immoble situat al carrer Pervera número 9

1801801989/  /  1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per reforma de coberta de teules en el 
carrer Creus número 13 i canviar 60 m2 de rajola del terra en el carrer Creus 
número 15

1811811989/10/02 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per modificació de distribució interior i 
ampliació d'obertura en l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 
13

1831831989/10/05 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per fer un envà de  separació de 4 x 2 
metres. Per fer dues habitacions, en l'immoble situat al carrer Marinada número 
9

1841841989/10/07 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 25 m2. de lloses en el 
jardi de l'immoble situat al carrer Pervera número 23

1851851989/10/10 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per reformar cuina en uns 12 m2. en 
l'immoble situat al carrer Piscina número 25

1861861989/10/10 1989/10/16

1812Expedients de llicències d'obres menors per construcció de linia subterrania b.t. 
amb estesa de uns 153 m. cable 3 x 1 x 240 + 1 x 150 AL RHV 0.6/1 kv i 118 
m. d'obertura i reposició de rases, al carrer Castell de Montbui, havent de 
reposar en el seu cas, les infraestructures existents

1871871989/10/11 1989/11/13

1812Expedients de llicències d'obres menors per restauració de la torre del rellotge, 
situada al carrer Doctor Tomàs Borrell i plaça del rellotge. Es declara 
l'exempció de l'import de la llicència d'obres de conformitat amb el contingut del 
conveni regulador de la restauració de la Torre del Rellotge.

1881881989/10/11 1989/10/30

1812Expedients de llicències d'obres menors per arreglar terrat, posant tela 
asfaltica, en la vivenda situada a l'Avinguda Catalunya número 12

1891891989/10/18 1989/10/30
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1812Expedients de llicències d'obres menors per  ampliació de local comercial en 
planta baixa al carrer Barcelona número 42

1901901989/10/18 1989/10/30

1812Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 60 m2. de terrat, en el 
carrer Piscina número 6

1911911989/10/20 1989/10/30

1812Expedients de llicències d'obres menors per canvi de teules a la vivenda 
situada al carrer Esquirol número 49

1941941989/10/31 1989/11/13

1812Expedients de llicències d'obres menors per reparació de cuina de 3 x 2,5 mts. 
Al carrer Les Elies número 6

1951951989/11/02 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per canviar lloses al voltant de la 
piscina en 1 m2. en el Camí de Lloveres s/n

1971971989/11/06 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana, reforma de cuina i 
instal·lació de calefacció a l'immoble situat al carrer Piscina número 29

1981981989/11/10 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de dos pals de fusta de 
9 m. provisionalment a fi de facilitar obres en edificació situades al carrer Roger 
de Flor i Vic

1991991989/11/10 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 6,5 mts. De canal a la 
façana de l'immoble situat al carrer Montserrat número 34

2002001989/11/10 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per pintar 18 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 47

2012011989/11/11 1989/11/13

1813Expedients de llicències d'obres menors per reformes en local de planta baixa 
destinat a centre d'estetica, al carrer Sant Isidre número 2 cantonada Camí Can 
Bosch número 1

2022021989/11/13 1989/11/27

1813Expedients de llicències d'obres menors per reforma de local al carrer Rector 
Tomàs Vila número 7

2032031989/11/15 1989/11/27

1813Expedients de llicències d'obres menors per acabament de mur de tancament 
carrer Sagrera i carrer Doctor Zamenhof

2052051989/11/20 1989/11/27

1814Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una llar de foc i 
col·locar 25 m2. de gres, al carrer Creus número 33

2102101989/12/01 1989/12/11

1814Expedients de llicències d'obres menors per obrir 3 mts. El terra per 
desembossar la claveguera, al carrer Camí de Can Bosch número 4

2112111989/12/04 1989/12/11

1814Expedients de llicències d'obres menors per reforma espai sotacoberta en un 
habitatge unifamiliar aïllat, en la parcel·la 51 de la urbanització Vila-alta

2132131989/12/13 1989/12/28

1813 Inicialment aquest expedient tenia el número 134/1989 Bis i ara té 
el número d'expedient 218/1989

Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta garatge carrer 
Piscina número 28

2182181989/07/10 1989/07/10

1810Expedients de llicències d'obres menors per construcció de murs de contenció i 
pavimentació de terres, en el solar situat al carrer Joaquim Mir s/n

1371371989/07/19 1990/01/22

1811Expedients de llicències d'obres menors per construcció de camares de registre 
i canalitzacions a diversos carrers de la població

1521521989/08/22 1990/05/02
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1812Expedients de llicències d'obres menors per obertura de forat per ventilació 
sòtans al local comercial, repàs interior del revocs i pintura, en l'immoble situat 
a la plaça Josep Umbert Ventura número 4

1821821989/10/04 1990/01/22

1812Expedients de llicències d'obres menors per pintar 15 m2. de façana i 
arrebossar 1 m2. de pegots, en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 
31

1921921989/10/20 1990/01/22

1813Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un mur de tancament 
al carrer Doctor Reig número 20-22

2062061989/11/23 1990/01/08

1813Expedients de llicències d'obres menors per construcció de linea subterrania 
amb estesa de cable, al carrer Les Escoles

2072071989/11/27 1990/04/02

1814Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina amb un 
total de 15 m2. al carrer Agustí Santacruz número 1

2122121989/12/11 1990/01/08

1814Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'habitatge existent al 
carrer Esquirol número 47

2162161989/12/28 1990/01/08

1814Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'obertura i construcció 
de porxo, al carrer de la Soleia, cantonada Ctra. de Sant  Miquel del Fai

2172171989/12/30 1990/01/08

1815Expedients de llicències d'obres menors per tapar portal interior de 2 x 1,5 mts. 
Al carrer Agustí Santacruz número 8

111990/01/03 1990/01/08

1815Expedients de llicències d'obres menors per construcció de paret de contenció 
de terres al carrer Cingles de Bertí s/n

221990/01/02 1990/02/05

1815Expedients de llicències d'obres menors per construcció de canalització 
telefónica de 142 metros amb 6 conductes de PVC en el carrer Pont del Terme 
i diversos carrers de la població

331990/01/05 1990/01/22

1815Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de reforma de 
magatzem situat al carrer Sant Pere número 11

441990/01/18 1990/01/22

1815Expedients de llicències d'obres menors per reforma bany en 5 m2, en 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 32

551990/01/19 1990/01/22

1815Expedients de llicències d'obres menors per canviar 125 m2. de rajoles, 
reforma de bany en 10 m2. i repàs de parets interiors per causa de les 
humitats, en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 4

661990/01/19 1990/01/22

1815Expedients de llicències d'obres menors per reforma d'habitatge en l'immoble 
situat a la Ctra. Sant Llorenç número 23, entr. 1a.

771990/01/20 1990/01/22

1815Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de forjat de la 
primera planta en 20 m2. en el carrer Barcelona número 38

12121990/01/31 1990/02/05

1815Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un pou de captació 
d'aigües subterrànies a la finca situada al Paratge Buhiga de la Serra

13131990/02/01 1990/06/25

1815Expedients de llicències d'obres menors per replanteig de finca situada a la 
Unitat d'Actuació Racó del Bosc-Oest

14141990/02/05 1990/04/02
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1815Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de vivenda situada 
al carrer Ponent número 17

15151990/02/06 1990/03/19

1815Expedients de llicències d'obres menors per enderrocar dos envans interiors, a 
la plaça rectoria número 4

16161990/02/08 1990/02/19

1815Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta enrotllable de ferro 
per una abatible -sense variar l'estructura- en el carrer Sant Joan número 1

17171990/02/13 1990/02/19

1815Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer número 24

18181990/02/13 1990/03/05

1815Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar sobre paviment actual 36 
m2. i obertura porta interior escala, en el carrer Miquel Vila número 3

19191990/02/13 1990/02/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per tancar el solar amb obra al carrer 
Països Catalans número 23

21211990/02/15 1990/02/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per enderrocar envà, construir-ne un 
de nou, i enrajolar un terrat existent, a l'immoble situat al carrer 11 de setembre 
número 7 baixos

23231990/02/26 1990/03/05

1816 Expedients de llicències d'obres menors, per enderrocar unes menjadores dels 
cavalls en un total de 5 m2. al carrer Joncar número 3

25251990/02/23 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar parets interiors en 30 
m2., canviar water i reparació d'un desaigua, a la vivenda situada al carrer 
Roure Gros número 19

26261990/02/23 1990/04/02

1816 Aquest expedient sols hi ha  les tapes del expedient i no hi ha ni 
sol·licitud ni cap paper

Expedients de llicències d'obres menors. Carrer Prat de la Riba número 2 27271990/02/24 1990/  /  

1816Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 100 m2. de terrassa, a 
l'Avinguda Catalunya número 1-3

28281990/02/27 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de canal per recollida 
d'aigües a la teulada, i canvi paviment terra sala menjador en 40 m2., en la 
vivenda situada al carrer Pervera número 36

30301990/02/27 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
a la Ronda dels Esports número 13, en 100 m2.

31311990/03/02 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per abocar terres resultants d'una 
excavació al Camí de Lloveres, als terrenys compresos en la Unitat d'Actuació 
Roca Gran 6-10

32321990/03/02 1990/04/18

1816Expedients de llicències d'obres menors per canviar canal desaigua en uns 10 
mts. al carrer Sant Pau número 9

34341990/03/08 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar interior piscina en uns 
140 m2. i enrajolar perimetre piscina en 90 m2. en la casa de l'avinguda 
Catalunya s/n

35351990/03/08 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per modificació d'un cobert ja existent i 
construcció d'una piscina, en l'immoble situat al carrer de Creus número 24

36361990/03/09 1990/04/02
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1816Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret d'un quarto de 
dipòsits ( 4 x 3 metres) i fer el paviment en 12 m2. en el carrer de Vic número 12

37371990/03/14 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 25 m2. de jardí de darrera 
la casa situada al carrer Ronda dels Esports  número 13

38381990/03/14 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un cremador de 
residus orgànics a la Ctra. Sant Miquel del Fai km. 3

39391990/03/14 1990/03/19

1816Expedients de llicències d'obres menors per fer un contra-envà de 10 cms. de 
gruix, i enllosar el jardí en 30 m2., en l'immoble situat al carrer Sant Jordi 
número 1

41411990/03/16 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de 9 mts. de tub de 30 
cms. de diàmetre en el reguerot situat al carrer Racó del Bressol.

42421990/03/16 1990/05/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per modificar porta d'entrada sense 
variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló número 2

43431990/03/20 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per reforma d'unes obertures per 
transformar-les en un portal al carrer Anselm Clavé

44441990/03/22 1990/07/23

1816Expedients de llicències d'obres menors per canviar 6 m2. de rajoles de la 
cuina, de l'immoble situat al carrer Avinguda Catalunya número 14

45451990/03/22 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per construcció de cisterna 
d'amagatzament d'aigua, a l'immoble situat al carrer Sant Sebastià número 6

47471990/03/23 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per reforma i ampliació de vestibul 
d'escala i del 1er. Pis, en la vivenda situada a la Ctra. Sant Llorenç número 14

48481990/03/23 1990/04/18

1816Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de porxos i terrasses a 
l'immoble situat al carrer Pervera número 44

49491990/03/23 1990/04/02

1816Expedients de llicències d'obres menors per pintar façanes de la casa i fer 
alguns pegats en 125 m2. en la vivenda situada a la plaça de l'església número 
3

50501990/03/30 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 20 graons d'escala, 
arrebossar 30 m2. de paret, i canviar porta exterior sense variar l'estructura del 
portal, en la vivenda situada al carrer Mossèn Josep Rossell número 1

51511990/03/30 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana situada a la Ctra. 
Sant Llorenç número 12

52521990/03/31 1990/06/11

1817Expedients de llicències d'obres menors per canviar el mosaic per gres en  70 
m2. i canviar les rajoles de la façana per pedra en 6 m2. en la vivenda situada 
al carrer Sant Pere número 22

53531990/04/02 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per obrir un portal i finestra al c/ 
Estatut i suprimir un envà per obtenir una sala de 19,50 m2 i pavimentar-la amb 
ceràmica-gres, en la vivenda situada al carrer Estatut número 22

54541990/04/02 1990/04/18
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1817Expedients de llicències d'obres menors per canviar una porta de garatge de 
ferro per una basculant, i fer 15 m2. de paviment, en l'immoble situat al carrer 
Amargura número 1

55551990/03/26 1990/04/02

1817Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles a la cuina en 20 
m2., en l'immoble situat al carrer Narcís Monturiol número 11

56561990/03/26 1990/04/02

1817Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar façana en uns 20 m2 
en la vivenda situada al carrer Agustí Santacruz número 96

57571990/03/28 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de rètol lluminos de 
3,10 x 0,40 x 0,12 mts. collat a la barana de la finestra situada al carrer Joan 
Maragall número 6, entresol

59591990/04/07 1990/05/02

1817Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior planta baixa 
habitatge, al carrer Agustí Santacruz número 19

60601990/04/11 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per pintar 88 m2. de façana a 
l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà número 11

61611990/04/12 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per fer una cambra de bany nova en 2 
m2. en la vivenda situada al carrer Segadors

63631990/04/09 1990/04/18

1817Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar la façana en 70 m2. en 
l'immoble situat al carrer Era Nova número 8

65651990/04/20 1990/05/02

1817Expedients de llicències  d'obres menors per omplir feixa per engrandir la 
superficie de conreu al camí de les Elies, al costat del cementiri

66661990/04/24 1990/09/17

1817Expedients de llicències d'obres menors per aplacat de pedra en façana de 
0,90 x 7 mts. en el carrer Montserrat número 26

67671990/04/24 1990/05/02

1817 expedient infracció urbanística.  Paralització obres. Aquest 
expedient no està aprovat

Expedients de llicències d'obres menors per ampliació i reforma de porxo, 
bodega, quarto maquines i cisterna. Països Catalans

69691990/05/05 1990/  /  

1817Expedients de llicències d'obres menors per reforma de porta d'accés a la 
planta baixa a la façana principal de la casa número 25 del carrer Agustí 
Santacruz  número 8

72721990/05/12 1990/05/14

1817 Paralització obresExpedients d'obres menors per reomplir el camp de terra per poder-hi llaural al 
poligon, 13,

74741990/05/14 1990/06/11

1817Expedients de llicències d'obres menors per tapar una paret de 2,4 x 3 mts en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 14

75751990/05/14 1990/05/28

1817Expedients de llicències d'obres menors per rehabilitació d'un habitatge entre 
mitgeres, a l'Avinguda Catalunya número 16

76761990/05/15 1990/10/15

1817Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 10 m2. de llosa i rejuntar 
uns 30 m2. ja existents en el jardí de l'immoble situat al carrer Ronda dels 
Esports número 1

77771990/05/15 1990/05/28
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1817Expedients de llicències d'obres menors per posar llosa a la paret en 6 m2. a 
l'interior, col·locar un trencaigües de 20 cms. En 8 m. lineals i fer sòcol 
d'arrebossat de la façana en 4,5 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Quirze 
número 4

78781990/05/16 1990/05/28

1817Expedients de llicències d'obres menors per enllosar el pati en 50 m2., reparar 
l'arrebossat de la paret en 20 m2., repassar rajoles de la cuina en 5 m2. i del 
bany en 6 m2. en la vivenda situada al carrer Roure Gros número 8 i 11

79791990/05/16 1990/06/25

1818Expedients de llicències d'obres menors per posar rajoles en 8 m2. dintre la 
casa situada al carrer Mirador número 8

80801990/05/17 1990/05/28

1818Expedients de llicències d'obres menors per repassar 10 m2. d'arrebossat de la 
façana i pintar totes les façanes de la casa situada al carrer Pont del Terme 
número 19, en 100 m2.

81811990/05/21 1990/06/11

1818Expedients de llicències d'obres menors per construcció de canalització 
telefónica de 40 m. amb 6 conductes de PVC i canalització de telefónica de 40 
m. amb 4 conductes de PVC, així com lateral de 2 conductes de PVC, segons 
planell en el Baixador Torra

82821990/05/22 1990/05/28

1818Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de 3 pals de fusta en el 
carrer Cirerers, havent de reposar en el seu cas les infraestructures existents i 
havent de col·locar els pals junt a les linies de façanes

85851990/05/28 1990/05/28

1818Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles del terrat de 1,5 x 1 
mts. I arrebossar façana en 2 x 1 mts. en el carrer Sant Pere número 1

86861990/05/31 1990/06/11

1818 Expedient denegat per la Direcció General d'UrbanismeExpedients de llicències d'obres menors per construcció de bassa , al paratge 
la Terma, Camí de Can Bosc

88881990/05/31 1990/  /  

1818Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina i bany al carrer 
Agustí Santacruz número 57, baixos

89891990/06/02 1990/06/11

1818Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret del pati interior en 
20 m2. en el carrer Rector Tomàs Vila número 4

90901990/10/18 1990/10/29

1818Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació d'un pal de formigo i 
desmontar 1 pal en el Camí del Molí

91911990/06/05 1990/11/12

1818Expedients de llicències d'obres menors per pintar 60 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Castell de Montbui número 4

92921990/06/06 1990/06/11

1818Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una cisterna per 
amagatzament d'aigua d'una capacitat aproximada de 36.000 litres, en el solar 
situat al camí de les granges número 2

93931990/06/09 1990/06/25

1818Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'habitatge en planta pis 
primer en el carrer Piscina número 30

94941990/06/11 1990/06/25

1818Expedients de llicències d'obres menors per col·locar un cartell lluminos 
damunt el portal de l'immoble situat al carrer Mossén Baldelló número 12, sota 
el voladís, de mides 4 x, 0,30 mts

95951990/06/12 1990/06/25
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1818Expedients de llicències d'obres menors per reforma de porxo planta soterrani 
de la vivenda situada al carrer Prat de la Riba número 3

97971990/06/14 1990/06/25

1990 Retorn aval obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres menors per legalització de porxo piscina, 
celler, quarto màquines i cisterna a l'Avinguda Països Catalans número 23

98981990/06/14 1990/09/03

1818 Hi ha l'avantprojecte amb el número de registre d'entrada 1186/1989Expedients de llicències d'obres menors per reforma de façana i planta golfes 
en el carrer Llevant número 6

99991990/06/14 1990/06/25

1818 Dins aquest expedient hi ha  una altre sol·licitud presentada per la 
sra. Mª Lourdes Nualart de Montagut amb el número de registre 
d'entrada  70/1990

Expedients de llicències d'obres menors per transormar una pallissa en 
habitatge. Mas Villar

1001001990/06/20 1990/  /  

1818Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de 3 pals de fusta, 
reposició d'un pal de fusta i 1 de formigó, en el carrer Creu del Terme

1021021990/06/26 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per pintar 250 m2. de façana i arreglar 
vorera en 15 m2. al carrer Rector Tomàs Vila número 31

1031031990/06/26 1990/09/17

1818Expedients de llicències d'obres menors per canviar 30 m2. de paviment 
interior, en el carrer Sant Quirze número 23

1041041990/06/29 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per fer trencaigües amb teules de 30, 
en 5 m. lineals, i posar canal en 5 m., en el carrer Roure Gros número 8

1051051990/06/30 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per enderrocar 2 envans interiors en 
10 m2. i enrajolar 40 m2., en el carrer Sant Isidre número 8

1061061990/07/04 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors  per pintar 150 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Verge de Núria número 16

1071071990/07/04 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per obrir el carrer en 4 ml. per poder 
instal·lar l'aigua i al mateix temps construir 12 ml. de vorera, en el carrer Sant 
Quirze número 12

1081081990/07/04 1990/09/17

1818Expedients de llicències d'obres menors per canviar bastiment porta botiga, 
sense variar l'estructura, en la plaça Josep Umbert número 2

1091091990/07/07 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per canviar desguas interior de la 
vivenda en el carrer Sagrera número 14

1101101990/07/07 1990/07/09

1818Expedients de llicències d'obres menors per reforma i canvi de teulada, al 
carrer Esquirol número 77

1111111990/07/23 1990/07/23

1818Expedients de llicències d'obres menors per fer el terra de la cuina (10 m2.), al 
carrer Agustí Santacruz número 31

1131131990/07/18 1990/07/23

1818Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'obertura, amb la 
condició de no modificar la rasant actual del portal, al carrer Segadors número 
1 cantonada carrer Doctor Antoni Reig

1141141990/07/18 1990/07/23

1819Expedients de llicències d'obres menors per fer un envà de 20 m2. i 8 m2 de 
paviment, i arrebossar 20 m2., tot al celler de l'interior de la casa del carrer 
Agustí Santacruz número 98

1151151990/07/18 1990/07/23
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1819Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de local comercial al 
carrer Padró número 3

1161161990/07/18 1990/07/23

1819Expedients de llicències d'obres menors per pintar 90 m2. de façana, al carrer 
Agustí Santacruz número 98

1171171990/07/20 1990/07/23

1819Expedients de llicències d'obres menors per execució puntual de cates a la 
vorera i en el cas que fos del tot necessari aixecar la mateixa. Carrer Les 
Roques número 7-9

1181181990/07/12 1990/07/23

1819Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 4 m2 de façana al 
carrer Llevant números 3 i 5

1191191990/  /  1990/07/23

1819Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar rampa de garatge en 
20 m2. en el carrer Ildefons Cerdà s/n

1201201990/07/23 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per desplaçament d'uns 4 mts. de pal 
de fusta a fi de facilitar l'accés al garatge situat al carrer Doctor Antoni Reig 
número 20

1211211990/07/25 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per tirar tres envans en un total de 17 
m2., fer-ne un de 12 m2. i fer 15 m2. de totxana a un pati, al carrer Ginersta de 
l'Era Nova número 1

1221221990/07/25 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors col·locr lloses i barana en el camí del 
carrer Sant Climent

1231231990/07/26 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta de portal d'entrada, 
sense variar l'estructura, en el carrer Agustí Santacruz número 22

1241241990/07/27 1990/09/03

1819 Aquesta llicència no està aprovadaExpedients de llicències d'obres menors per ampliacions en el Camí de Sant 
Sebastià i Camí de Lloveres i en la Unitat d'Actuació Racó del Bosc

1251251990/07/30 1990/  /  

1819Expedients de llicències d'obres menors per picar i arrebossar parets entrada, 
enrajolar la mateixa en uns 14 m2. i fer pagats a la façana de l'immoble situat al 
carrer Joan Maragall número 5

1261261990/07/30 1990/09/03

1819 Aquesta llicència no està aprovadaExpedients de llicències d'obres menors per tancar una finca situada al poligon 
Cadastral número 13, parcel·la 123

1271271990/07/30 1990/09/17

1819Expedients de llicències d'obres menors per obrir portal de 2,80 x 3,40 mts. per 
col·locar porta metàl·lica enrrotllable en el Castell de Montbui número 4

1281281990/08/03 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta d'entrada metal·lica 
per una del tipus "acordeón", sense variar l'estructura del portal i posar mosaic 
en 200 m2., en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 82

1291291990/08/07 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per substituir porta d'entrada i envà, 
col·locant al mateix lloc una porta i envà transparent en l'immoble situat al 
carrer Rector Tomàs Vila número 5

1301301990/08/14 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina, a la 
paret i al terra en 6 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Isidre número 10

1311311990/08/16 1990/09/03
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1819Expedients de llicències d'obres menors per reforma de porxo vivenda en el 
carrer Pont del Terme número 32

1351351990/08/30 1990/09/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta d'entrada sense 
variar estructura i fer tres graons a l'interior de l'entrada de la casa situada a la 
plaça Església número 1

1371371990/07/17 1990/09/03

1819 Sol·licitud per l'aixecament de la línia d'enllumenat públicExpedients de llicències d'obres menors per construcció de mur de contenció i 
pavimentació de solar al carrer Sant Quirze número 25

1381381990/09/05 1990/09/17

1819Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 20 m2. de pedra al jardí, 
bastir la façana de pedra en 3 m2. i fer una marquesina a la porta d'entrada al 
jardí, fent un pilar a l'esquerra per aguantar-ho al carrer Narcís Monturiol 
número 11

1401401990/09/14 1990/12/03

1819Expedients de llicències d'obres menors per arreglar sòcol de la façana en 5 
m2. en l'immoble situat al carrer Havana número 11

1421421990/09/18 1990/10/01

1819Expedients de llicències d'obres menors per pintar 77 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Sant Pau número 2

1431431990/09/19 1990/10/01

1819 Devolució de fiança per manca d'obra urbanitzadoraExpedients de llicències d'obres menors per construcció de garatge en planta 
sòtans i porxo, en el solar situat al carrer Ponent s/n a 10 mts. de la carretera 
Sant Llorenç

1441441990/09/20 1990/10/29

1819Expedients de llicències d'obres menors per reparar desaigüe interior de la 
casa situada al carrer Sant Isidre número 26

1451451990/09/21 1990/10/01

1819Expedients de llicències d'obres menors  per enrajolar 2 m2. d'una paret, en 
l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 1

1481481990/09/26 1990/10/01

1819Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca solar i acabar 
vorera entre les dues zones ja realitzades al carrer Ildefons Cerdà, cantonada 
carrer Les Roques

1491491990/10/01 1990/10/15

1820Expedients de llicències d'obres menors per construcció de vorera a la plaça 
Església número 1

1511511990/10/01 1990/10/01

1820Expedients de llicències d'obres menors per enderrocar envà de 12 ml. X 3,5 i 
enrajolar terra enuns 35 m2 en el carrer Rector Tomàs Vila número 1

1551551990/10/03 1990/10/15

1820Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 20 m2. de terrat al carrer 
Roure Gros número 3

1561561990/10/08 1990/10/15

1820Expedients de llicències d'obres menors per cobrir dipòsits existents al carrer 
Barcelona número 13

1571571990/10/09 1990/10/15

1820Expedients de llicències d'obres menors per retirar la part superior de la reixa 
de la segona finestre que dona al carrer Travessia número 12, per a la 
instral·lació de dos condensadors d'aire acondicionat, sense superar el nivell de 
la paret exterior

1581581990/10/11 1990/10/15
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1820Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'un habitatge al carrer 
Doctor Fleming número 1, previa autorització de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat

1591591990/10/13 1990/10/15

1825Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior i ampliació de 
garatge al carrer Travessia número 16

1611611990/10/15 1990/10/29

1820Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar la façana principal en 
uns 65 m2. en el carrer Ildefons Cerdà número 16

1621621990/10/16 1990/10/29

1825Expedients de llicències d'obres menors per rebaixar i anivellar la parcel·la 
número 3 de la zona industrial Pla de la Costa

1691691990/10/24 1990/10/29

1825Expedients de llicències d'obres menors per fer solera per aïllar d'humitats en 
15 m2., en l'interior de l'immoble situat al carrer Vic número 38

1701701990/10/29 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per col·locar retol en la façana de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 18

1711711990/10/31 1990/11/12

1825Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 29 m2. de gres a 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 1

1721721990/11/05 1990/11/12

1825Expedients de llicències d'obres menors per obrir una finestra a la façana i 
renovar interior sala de l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 15

1731731990/11/06 1990/12/10

1825Expedients de llicències d'obres menors per arreglar desperfectes de la 
terrassa en un total de 150 m2. al carrer Agustí Santacruz número 105

1741741990/11/06 1990/11/12

1825Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de parquet en uns 20 
m2. en el carrer Agustí Santacruz número 1

1751751990/11/08 1990/11/12

1825Expedients de llicències d'obres menors per arreglar terrat en uns 100 m2. per 
impermeabilitzar-lo, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 91

1761761990/11/12 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per reparació de paviment exterior en 
8 m2., a l'entrada de la casa situada al carrer Doctor Fleming número 21

1771771990/11/15 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per canviar solera de coberta i teula 
sense canviar les bigues en uns 25 m2. al carrer Piscina número 1

1781781990/11/15 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per distribució interior de les dues 
plantes de l'edifici, situat a la carretera Sant Llorenç número 28

1791791990/11/15 1990/12/10

1825Expedients de llicències d'obres menors per reparar mur existent de 6 x 2 mts, 
al carrer Montserrat número 40

1801801990/11/16 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per reformes en planta baixa i 
legalització obres de reforma en el carrer Castell de Montbui número 4

1811811990/11/16 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per arranjar una fuita a la instal·lació 
d'aigua del quarto de bany, canviar i empotrar la instal·lació i arrebossar 7,5 
m2. de paret del mateix quarto, a l'immoble situat al carrer Havana número 3

1821821990/11/19 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors  per destapiar un portal de garatge de 
l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 13

1841841990/11/20 1990/12/03
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1825Expedients de llicències d'obres menors per col·locació de 2 cartells 
anunciadors de 2 x 1,60 mts. indicant obres que s'estant realitzant a Sant 
Miquel del Fai

1851851990/11/22 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar uns 23 m2. de paret de 
garatge i adecentar la façana en la part de baix en uns 4 m2. amb pedra i pintar 
el terrat en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya número 12

1861861990/11/24 1990/12/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per col·locar un retol d'indicació al 
Saulons d'en Deu, en la ctra. B-143, en la confluència amb el carrer Doctor 
Fleming

1891891990/11/29 1990/12/10

1825Expedients de llicències d'obres menors per canviar una porta de magatzem 
sense variar l'estructura del portal, en el carrer Sant Antoni número 12

1901901990/11/30 1990/12/10

1825Expedients de llicències d'obres menors per enrejolar 100 m2. en l'interior, 
tapiar finestra interior i canviar 9 m2. de rajoles de la cuina, en l'immoble situat 
al carrer Jacint Verdaguer número 15

1911911990/11/30 1990/12/10

1825Expedients de llicències d'obres menors per posar teules a l'annexe a la 
vivenda situada al carrer Vic número 25 en un total de 50 m2.

1921921990/12/03 1990/12/10

1827 Aquest expedient està dins l'expedient d'obres número 35/1991. 
Aquest expedient no està aprovat

Expedients de llicències d'obres menors per arreglar mur de contenció davant 
del garatge, enderrocar mur existent i reconstruir-lo en la parcel·la número 31 
del Recó del Bosc

1991991990/12/15 1990/  /  

1826Expedients de llicències d'obres menors per construcció de mur de contenció 
de terres i tancament de solar al carrer Onze de Setembre s/n

2092091990/05/02 1990/06/11

1826Expedients de llicències d'obres menors per construcció de piscina de 4,5 x 9 
mts. al carrer Montserrat- Verge de Núria

2102101990/06/04 1990/06/11

1820Expedients de llicències d'obres menors per reforma i repas de teulada de la 
casa situada a la plaça de la Sagrera número 8

1531531990/10/01 1991/06/03

1825Expedients de llicències d'obres menors per legalització de modificacions 
introduïdes en el decurs de l'obra de construcció de vivendes i locals 
comercials, en la planta 2a. De l'immoble situat al carrer Barcelona número 42-
44

1641641990/10/18 1991/04/29

1825Expedients de llicències d'obres menors per el condicionament d'un local per 
l'estació transformadora i estesa de cable subterrani a la plaça Josep Umbert 
Rosas

1651651990/10/19 1991/11/25

1825Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 22 m2. en el porxo de la 
casa, arrebossar 15 m2. de paret en el mateix i rebaixar 5 m3. de roca a la 
cambra del safareig, al carrer Vic número 40

1831831990/11/19 1991/01/07

1825Expedients de llicències d'obres menors per legalització de les modificacions 
introduïdes en el decurs de les obres en l'habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Doctor Zamenhof cantonada carrer de la Sagrera

1871871990/11/28 1991/02/18
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1826Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar uns 20 m2. a l'interior 
per evitar humitats, col·locar 10 m. de sòcol i reforçar dos balcons a la casa 
número 4 del carrer Sant Quirze

1941941990/12/12 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per construcció de garatge al carrer 
Joncar número 17

1981981990/12/13 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per reforma de planta golfes a la casa 
número 17 del carrer Sant Isidre

2002001990/12/18 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per construcció de mur de contenció 
de terres i tancament del solar del carrer Doctor Fleming número 17 cantonada 
carrer Castell de Montbui

2012011990/12/21 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per legalització d'ampliació de la 
planta garatge, a la casa número 17 del carrer Nostra Sra. de Núria

2042041990/12/21 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per reforma de planta baixa i 
modificació i obertura de porta d'entrada, en la vivenda situada al carrer Sol 
Naixent número 1

2052051990/12/24 1991/02/04

1826Expedients de llicències d'obres menors per construcció de tanca i mur de 
contenció de terres , en el solar situat a l'Avinguda dels Països Catalans s/n

2062061990/12/24 1991/01/21

1826Expedients de llicències d'obres menors per reforma d'obertures en façana 
principal, al carrer Rector Tomàs Vila número 31

2072071990/12/24 1991/01/07

1537 Hi ha la paralització obres corresponents al Projecte d'Urbanització 
de la 1a. Fase del Camp de Golf "Can Bosch". Hi ha la paralització 
obres corresponents al projecte d'urbanització de la 2a. Fase del 
Camp de Golf Can Bosch. Hi ha l'aixecament de la suspensió de 
llicència a precari de les obres del camp de gof " Can Bosch" gener 
1991

Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de les obres 
executades i no contingudes a la llicència municipal atorgada en data 2-11-
1988 en el Camp de Golf Can Bosch

2082081990/11/30 1991/01/07

1826Expedients de llicències d'obres menors per tancar el solar situat al carrer Joan 
Miró número 2

1951951990/12/12 1992/01/20

1826Expedients de llicències d'obres menors per l'ampliació de soterrany en 
habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Era Nova cantonada Can Bosch

2032031990/12/21 1993/05/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per canviar 15 m2. de rajoles de la 
cuina de l'immoble situat al carrer Pervera número 40

221991/  /  1991/01/21

1827Expedients de llicències d'obres menors per reparar els degoters de la teulada 
de l'immoble situat al carrer Bassella número 59

331991/01/11 1991/01/21

1827Expedients de llicències d'obres menors per aixecar una tanca d'obra sobre 
mur existent d'un metre d'alçada per 10 mts. de llarg, al carrer Doctor Reig 
número 16 baixos

441991/01/12 1991/05/13

1827Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar piscina de 5 x 3 mts. I 
col·locar 30 m2. de lloses al voltant de la mateixa, situada al carrer Doctor Reig 
número 3

661991/01/16 1991/01/21
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1827Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles del bany en un total 
de 20 m2. en l'immoble situat a la Plaça Umbert Rosas número 6, 2n. 1a.

881991/01/21 1991/01/21

1827Expedients de llicències d'obres menors per canviar mostrador del bar  " La 
Poncella ", situat al carrer Rector Tomàs Vila número 11

991991/01/22 1991/02/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per obrir un portal des de la sala 
d'estar al menjador, en l'immoble situat al carrer Creus número 81

11111991/01/28 1991/02/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per netejar el solar situat a la carretera 
de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai

12121991/01/28 1991/02/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per ampliació d'obertura per porta 
garatge a l'immoble situat al carrer Hospital número 20

13131991/02/06 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per arrencar terra del garatge i tornar-
lo a emporlanar en uns 50 m2. en  l'immoble situat al carrer Barcelona número 
20

14141991/01/30 1991/02/18

1827 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
153/1991

Expedients de llicències d'obres menors  per la construcció d'una marquesina a 
l'immoble situat al carrer Creu del Terme número 7

15151991/02/02 1991/03/18

1827Expedients de llicències d'obres menors  per construcció d'un garatge a 
l'immoble situat  al carrer Bassella número 51

16161991/02/04 1991/05/13

1827Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
a la plaça Doctor Robert número 6

18181991/02/04 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior de local comercial 
al carrer Rector Tomàs Vilà número 8

20201991/02/05 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per renovació de cuina de 3,50 x 3,70, 
a l'immoble situat al carrer Roger de Flor número 5

21211991/02/07 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per conectar una claveguera nova al 
carrer Sol Naixent, havent d'obrir el carrer en uns 3 mts.

22221991/02/07 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Creus número 81

23231991/02/11 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar i arrebossar paret interior 
en 9 m2 en la vivenda situada al carrer Pervera número 12

24241991/02/03 1991/02/17

1827Expedients de llicències d'obres menors per posar 45 m2. de llosa al terra en el 
pati de la vivenda situada al carrer Antoni Gaudí número 12

25251991/02/12 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per la restauració de les naus 
amparades per la llicència d'activitat, data 25-06-1983, i la construcció de la 
paret de tanca, limitant-se a la finca adscrita a la llicència i de conformitat amb 
l'alineació proposada ( 4 mts. de l'eix del camí) podent-se acceptar, a precari, la 
part de la tanca existent que no s'ajusta a l'alineació aprovació, en la finca 
situada al paratge Hortells

26261991/02/13 1991/10/28

1827Expedients de llicències d'obres menors per enllosar el jardí en uns 70 m2. en 
l'immoble situat al carrer Montseny número 11

27271991/02/14 1991/02/18
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1827Expedients de llicències d'obres menors per fer un paviment de 25 m2. i 
enrajolar cambra de bany de 3 x 2 mts. en l'immoble situat al carrer Llevant 
casa número 3

28281991/02/14 1991/02/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per posar 14 m2. de rajoles a la cuina 
de l'immoble situat al carrer Pont del Terme número 12

30301991/02/19 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per posar 70 m2. de mosaic a 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 33, 2n.

31311991/02/19 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per col·locar alicatat de rajoles en la 
pared del passadis , en 8 m2. en l'immoble situat a la Plaça Doctor Robert 
número 5

34341991/02/21 1991/03/04

1827 A dins aquest expedient hi ha posat l'expedient d'obres número 
199/1990

Expedients de llicències d'obres menors per aplacar pedra en la tanca de la 
casa i canviar tub per balustrada i posar porta basculant garatge, en l'immoble 
situat a la urbanització Racó del Bosc parcel·la número 31

35351991/02/23 1991/05/13

1827Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un mur de contenció 
de terres, al carrer Manolo Hugué número 8

36361991/02/27 1991/03/04

1827 Aquest expedient  té la llicència d'obres denegadaExpedients de llicències d'obres menors per la construcció d'un garatge a la 
parcel·la número 91 del Racó del Bosc

37371991/02/27 1991/03/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per pintar les façanes de l'immoble 
situat a la Plaça Sant Antoni número 1

38381991/02/27 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per fer un armari d'obra de 2x 0,60 
mts. i repassar pedres porta entrada de l'immobe situat al carrer Agustí 
Santacruz número 34

39391991/02/27 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per canviar porta de garatge de ferro 
sense variar l'estructura, al carrer Havana número 24

40401991/02/28 1991/03/04

1827Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i 
cambra de bany en un total de 7 m2. en l'immoble situat al carrer Marinada 
número 15

41411991/03/01 1991/03/18

1827Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar habitació de 6 x 6 mts i 
reparar campana de la llar de foc, de l'immoble situat al carrer Figueretes 
número 12

42421991/03/02 1991/03/18

1827 Ordre d'execució d'obres a l'empresa SITPROM, S.A.Expedients de llicències d'obres menors per construcció de naus magatzem a 
la Zona Industrial Pla de la Costa parcel·la número 6

43431991/03/02 1991/05/13

1827Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar  30 m2. de terrat, en 
l'immoble situat a la Urbanització Vila Alta

44441991/03/04 1991/03/18

1828 Aquest expedient no està tramitat ni aprovatExpedients de llicències d'obres menors per la construcció d'un porxo al carrer 
Sant Quirze número 25

46461991/03/05 1991/  /  

1828Expedients de llicències d'obres menors per reforma tanca façana de la vivenda 
situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer

47471991/03/05 1991/06/03
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1828  Aquest expedient va quedar suspés  i arxivat definitivament per 
falta de documentació

Expedients de llicències d'obres menors per arreglar lavabo de 2 x 1'5m i fer 
fossa asèptica a la  Urbanització Racó del Bosc

48481991/03/09 1991/  /  

1828Expedients de llicències d'obres menors per còrrer un envà 60 cms. per 
engrandir cuina, en l'immoble situat al carrer Marinada número 9

49491991/03/09 1991/03/18

1828Expedients de llicències d'obres menors per col·locació d'un rètol lluminós amb 
el nom comercial de " La Baldufa ", de mides 2,5 x 0,40 en l'immoble situat al 
carrer Agustí Santacruz número 33

51511991/03/12 1991/03/18

1828Expedients de llicències d'obres menors per distribució interior del menjador, 
cuina i rebedor de la planta baixa de l'immoble situat al carrer Pont de Terme 
número 23

53531991/03/14 1991/03/18

1828Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 200 m2. de façana i 
pintar-la, al carrer Padró número 16

54541991/03/19 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una piscina al Camí 
de Lloveres número 25

55551991/03/19 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors  per pintar la façana i arreglar pegats, 
de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 11

56561991/03/19 1991/04/08

1828Expedients de llicències c'obres menors per pintar i arrebossar la façana de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 63

57571991/03/20 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'escala d'accès a la 
planta sòtans en la vivenda existent al carrer Cingles de Bertí número 10

58581991/03/20 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per canviar 150 m2. de mosaic, 53 m2. 
de rajola de la cuina i repassar 25 m2. de guix, a l'immoble situat al carrer Sant 
Joan número 29, 2n.

59591991/03/20 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 90 m2. de façanes de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 2, cantonada carrer Creus número 5

62621991/03/26 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per aixemplar el portal de la pared de 
tanca del jardí fins a 3 mts. en el Cami de les Elies número 8

63631991/03/27 1991/06/03

1828Expedients de llicències d'obres menors per distribució interior del 2n. pis, 2a. 
porta de l'edifici situat al Carrer Pont del Terme número 2, 2n. 2a.

64641991/04/02 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per reformes d'un habitatge unifamiliar 
situat al carrer Montserrat número 15 cantonada carrer Ponent número 14

66661991/04/03 1991/05/13

1828Expedients de llicències d'obres menors per reforma banc de cuina, canviar 20 
20 m2. de rajola de València i 25 m2. d'enrajolat, a l'immoble situat a l'Avinguda 
Catalunya número 8

67671991/04/03 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per reobertura d'una porta de 80 cm. al 
carrer  Roure Gros número 20

68681991/04/04 1991/04/08

1828Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 4 x 0,40 mts de pilars 
de la porta d'entrada de l'immoble situat al carrer Bassella número 57

69691991/04/05 1991/04/08
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1828 Denúncia presentada pel sr. M.U. en relació a les obres que 
executa el Sr. A.B. al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 30

Expedients de llicències d'obres menors per la legalització d'una jardinera al 
carrer Mossén Jacint Verdaguer número 30

70701991/01/19 1991/02/18

1828Expedients de llicències d'obres menors per rebaixar vorada per entrada de 
vehicles al carrer Rector Tomàs Vila número 15

71711991/04/20 1991/05/13

1828Expedients de llicències d'obres menors per impermeabilitzar terrat i enrajolar-
lo en 25 m2 al carrer Agustí Santacruz número 58

72721991/04/20 1991/04/29

1828Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de vivenda unifamiliar al 
carrer Vic número 40

73731991/04/20 1991/05/13

1828Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 20 m2. de terrassa i 
arrebossar 20 m2. de paret interior, en l'immoble situat al carrer Montserrat 
número 6

75751991/04/20 1991/04/29

1828Expedients de llicències d'obres menors per arreglar zona jardí situada al carrer 
Ponent número 11

77771991/04/24 1991/05/13

1828Expedients de llicències d'obres menors per reforma de local planta baixa i 
façana principal de l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 8-10

78781991/05/02 1991/05/13

1828Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior d'envans i 
construcció d'escala principal, al carrer Joncar número 37

79791991/05/02 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per legalització d'ampliació de planta 
sòtans, a la vivenda situada al carrer Nostra Senyora de Núria número 27

81811991/05/06 1991/05/13

1829Expedients de llicències d'obres menors per arreglar la canonada del desaigua 
en uns 5 mts. a la vivenda situada al número 27 del carrer Agustí Santacruz

82821991/05/13 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per instal·lar 1 pal al carrer Pirineus, 
10 baixos

83831991/05/13 1991/09/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per a la realització de diversos treballs, 
segons la sol·licitud presentada en data 23 d'abril de 1991, d'acord amb 
l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 26 de juny de 1991. 
Diverses vies municipi

85851991/05/14 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obes menors per construcció de cambra de bany de 
4 x 2,80 mts., i instal·lació d'un W.C. i banyera, a l'edifici situat al carrer Pare 
Coll número 2

86861991/05/15 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar façana en 20 m2., 
canviar canal i col·locar gres a les golfes en 30 m2. a la vivenda situada al 
carrer Vic número 19

87871991/05/18 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar la façana, 
canviar porta i finestres de garatge, substitució de rajoles i sanitaris a cuina i 
banys, col·locació terra de gres a cuina i repàs instal·lació aigua-llum i 
calefacció, a l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz números 67-69

88881991/05/18 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per pintar 15 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Creus número 7

90901991/05/16 1991/06/03
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1829Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 55 m2 les parets de 
dins del garatge situat a la Travessia Pont del Terme número 5

91911991/05/30 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar una cuina de 4 x 1,80 
mts. a l'avinguda Castell de Montbui número 17, 1er. 3a.

92921991/05/30 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per fer un trenca-aigües de 16 ml. en 
el mur existent al carrer Mossèn Baldelló número 26

93931991/05/30 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per pintar 30 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Sant Pere número 26 - 28

94941991/05/31 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 15 m2. de llosa en el jardí 
de l'immoble situat a la Ronda dels Esports número 1

95951991/06/03 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per reforçar sostre de l'immoble situat 
a l'avinguda Catalunya número 51

96961991/06/03 1991/06/03

1829Expedients de llicències d'obres menors per a la construcció de línia aèrea B.T. 
i instal·lació de pals de fusta

97971991/06/04 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per canviar 20 m2. de rajoles del terra, 
al carrer Doctor Tomàs Borrell número 15, 2n.

98981991/06/08 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per arrencar 1 m2. de rajoles i tornar-
les a posar, per arreglar degoters, al carrer Llorens Artigas número 11

99991991/06/08 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar terra en 20 m2., a 
l'interior de la casa número 63 del carrer Agustí Santacruz

1001001991/06/10 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar el jardí en 30 m2., al 
carrer Pervera número 1

1021021991/06/11 1991/07/01

1829Expedients de llicències d'obres menors per construir una estació 
transformadora a la zona del cementiri, i la corresponent línia aèria-subterrànea 
25 kv fins  a la ET-75  Pla de la Costa

1031031991/06/12 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per canviar marc d'una finestra, al 
carrer Santo Domingo número 9

1051051991/06/15 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per reforma de teulada, a la casa 
número 2 del carrer Montserrat

1071071991/06/17 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors  per construcció de tanca al solar 
situat al carrer Montserrat número 30

1081081991/06/17 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per reconstrucció de pilars d'una 
pèrgola existent a la Urbanització Vila Alta

1091091991/06/20 1991/07/01

1830 Sol·licitud desestimadaExpedients de llicències d'obres menors per fer una visera d'obra damunt la 
porta de 28 cms. d'amplada per 1,20 mts. de llarg al carrer Havana número 9

1101101991/06/20 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar façana en uns 
30 m2., al carrer Roure Gros número 10

1111111991/06/20 1991/07/01
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1830Expedients de llicències d'obres menors per canviar teules en uns 20 m2., 
canviar rajoles de la cuina en uns 60 m2., i reconstrucció d'un bany de 25 m2., 
a la Ctra. Sant Miquel del Fai, números 1-3

1131131991/06/22 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per pintar els marcs de les reixes i les 
finestres al carrer Rector Tomàs Vila número 25

1141141991/06/22 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per canviar tres bastiments de 
finestres, a la casa número 19 del carrer Roure Gros

1161161991/06/27 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar parets exteriors en 80 
m2., al carrer Castell de Montbui número 30

1171171991/06/27 1991/07/01

1830Expedients de llicències d'obres menors per reconstrucció d'una cuina, 
col·locació de rajoles de Valencia 8 m2., i pavimentar cuina 4,5 m2. i instal·lar 
calefacció a l'immoble situat al carrer Doctor Miquel Vila número 9, 2n.

1181181991/07/02 1991/07/15

1830Expedients de llicències d'obres menors per pintar 30 m2. de la façana i fer 15 
m2. de pagats, en l'immoble situat al carrer Sant Pau número 2 (Forn del Racó)

1191191991/  /  1991/  /  

1830Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina-menjador en 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 54

1211211991/07/08 1991/07/15

1830Expedients de llicències d'obres menors per canviar coberta plana (terrassa) a 
coberta a dues aigües amb teula àrab, a l'immoble situat al carrer Esquirol 
número 79

1221221991/07/11 1991/07/15

1830Expedients de llicències d'obres menors per fer tanca en un hort situat al carrer 
Hospital número 37

1241241991/07/17 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de 2 pals a la 
urbanització Racó del Bosc, parcel·la 63

1261261991/07/16 1991/10/06

1830Expedients de llicències d'obres menors per enllossar 8 m2. de cuina i bany, en 
l'immoble situat a la carretera Sant Llorenç número 23, 1er.

1271271991/07/17 1991/07/29

1830Expedients de llicències d'obres menors per reparació de façana i teulada, en 
la vivenda situada al carrer Mirador número 18

1291291991/07/23 1991/07/29

1830Expedients de llicències d'obres menors per arrebossa i pintar façana 200 m2. 
aproximadament. Carrer Sant Joan número 49

1311311991/07/23 1991/07/29

1830Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar garatge en uns 40 m2. 
en l'immoble situat al carrer Padró número 4

1321321991/07/15 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per obres de reforma a la cuina 
canviant 6 m2. de rajoles i pintar-la, i pintar la façana en uns 24 m2. a l'immoble 
situat al carrer Esquirol número 75

1331331991/07/15 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per arreglar degoters del terrat en 40 
m2. en l'immoble situat al carrer Montserrat número 18

1341341991/07/22 1991/09/03
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1830Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una arqueta, dos 
cambres de registre, 3 canalitzacions de 4 conductes de PVC de 128, tres 
canalitzacions de 2 conductors de PVC , ect. Avinguda Escoles, carrer Folch i 
Torres, c/ Vic, c/ Sant Antoni i avinguda Catalunya

1351351991/07/24 1991/09/17

1830Expedients de llicències d'obres menors per arreglar xemeneia situada a 
l'immoble del carrer Esquirol número 65

1361361991/07/24 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per pintar 20 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Farigola número 3 cantonada Ildefons Cerdà

1371371991/07/29 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per canviar barana de fusta existent a 
l'exterior de l'edifici situat a la Plaça Doctor Robert número 1

1381381991/07/29 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per tapiar una finestra i enderrocar un 
envà a l'interior de l'immoble situat  al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 2

1391391991/07/30 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació de calefacció i 
construcció de xemeneia a l'immoble situat a l'avinguda Escoles número 3, 3er. 
2a.

1401401991/07/30 1991/09/03

1830Expedients de llicències d'obres menors per reforma parcial de la façana de la 
planta baixa i construcció d'una escala situada al carrer Mn. Baldelló número 8

1441441991/09/03 1991/08/02

1830Expedients de llicències d'obres menors per obrir el jardí per desembossar la 
claveguera en uns 5 mts. De llargada, amb possibilitat d'haver  d'obrer el carrer 
i anar a buscar la claveguera general al carrer Montseny número 11

1451451991/09/03 1991/08/23

1830Expedients de llicències d'obres menors per instal·lar plat de dutxa en un racó i 
rebaixar 20 cms. de pedra per a la instal·lació, no afectant la infraestructura de 
la casa, en l'immoble situat al carrer Segadors número 5 baixos

1461461991/08/30 1991/09/17

1830Expedients de llicències d'obres menors per pulir tanca del patí de la casa, 
sense variar l'alçada de la mateixa, -de 12 mts. de llarg x 1 mts. d'alçada- a 
l'immoble situat al carrer Salvador Seguí número 8

1471471991/09/04 1991/09/17

1831 Aquest expedient no està tramitatExpedients de llicències d'obres menors per tancar la part posterior de la finca 
amb una tanca d'un metre d'alçada per 0,20 d'ampla, en porlanar un tros per 
evitar les filtracions d'aigua als fonaments i humitats a la casa, carrer Piscina 
número 9

1481481991/09/06 1991/  /  

1831Expedients de llicències d'obres menors per canviar 5 marcs de finestres, 
sense variar l'estructura, a l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 24

1491491991/09/07 1991/09/17

1831Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar, pintar façana i 
col·locació de dues portes de ferro, sense variar l'estructura dels portals de 
l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 1

1501501991/09/10 1991/09/17

1831Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Mossèn Jacint Verdaguer - Avinguda Catalunya número 30

1511511991/09/10 1991/09/17

1831Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 100 m2. de façana 
lateral de l'immoble situat al carrer Bassella número 42

1521521991/09/30 1991/09/30
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1831 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 15/1991Expedients de llicències d'obres menors per construcció de cobert al carrer 
Creu del Terme número 7

1531531991/09/16 1991/10/14

1831 Hi ha una correcció de l'acord de 28 d'octubre de 1991 fen constar 
que la llicència d'obres  es va concedir a l'empresa FRASIA, S.A. 
de la qual el sr. F.E.B actuava com a representant. Paralització 
obres.

Expedients de llicències d'obres menors per construcció de naus industrials a la 
parcel·la número 2 del poligon industrial Pla de la Costa

1541541991/09/18 1991/10/28

1831Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 16 m2. de façana del 
cobert existent a l'immoble situat al carrer Creus número 58

1551551991/09/20 1991/09/30

1831Expedients de llicències d'obres menors per enllosar 40 m2. de pati amb pedra, 
a la vivenda situada al Racó del Bosc parcel·la número 57

1561561991/09/20 1991/09/30

1831Expedients de llicències d'obres menors per legalització d'obres introduides 
durant el decurs de l'obra, en el carrer Montserrat número 25

1581581991/09/21 1991/11/25

1831Expedients de llicències d'obres menors per efectuar moviments de terres a la 
Ctra. de Mollet a Moià al marge dret, enfront de la Zona Industrial " Pla de la 
Costa "

1591591991/09/24 1991/09/30

1831Enderroc d'habitatge unifamiliar . Carrer Sagrera num. 12 1611611991/  /  1991/09/24

1831 Aquest expedient no està  aprovatEnderroc d'habitatge unifamiliar . Carrer Sagrera num. 12 1611611991/09/24 1991/  /  

1831Expedients de llicències d'obres menors per convertir finestra en portal, sense 
modificació de l'estructura al carrer Agustí Santacruz número 4

1621621991/09/25 1991/10/14

1831Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una valla metàl·lica 
de 1m. x 30 m. al carrer Nostra Senyora de Núria número 29

1631631991/09/26 1991/10/14

1831 Retiren el projecte d'obres. Hi ha un avant-projecte amb número de 
registre d'entrada 1260/1989 i un altre amb el número 300/1995

Expedients de llicències d'obres menors per adequació del local adjunt a 
l'Església. Plaça de l'Església

1641641991/09/27 1991/11/05

1831 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicències d'obres menors per col·locar una pancarta en façana 
lateral anunciadora de 1,30 x 0,70 mts. en el carrer Agustí Santacruz número 93

1651651991/09/27 1991/11/11

1831Expedients de llicències d'obres menors per canviar banyera cambra de bany a 
l'immoble situat al carrer Doctor Antoni Reig número 12

1661661991/09/27 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per reforma interior d'envans i 
banconera façana posterior, a l'immoble situat al carrer Sant Joan número 43

1671671991/09/28 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar 13 m2. del terra de la 
botiga situada al carrer Doctor Tomàs Borrell número 16

1681681991/10/02 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors  per reparació de 75 m2. d'enrajolat 
del terrat de l'immoble situat al carrer Mossèn Josep Rossell número 18

1691691991/10/03 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina de 6 m2. en 
l'immoble situat al carrer Creus número 81

1701701991/10/03 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar 130 m2. de 
façana, en l'immoble situat al carrer Bonavista número 3

1711711991/10/04 1991/10/14

1832 En data  6-11-1991 queda anul·lada aquesta sol·licitud.  Sol·licitud 
relacionada amb els expedients 162/1989 i 4/1990.

Expedients de llicències d'obres menors per acabar obres reforma magatzem -
interiors-. Carrer Sant Pere número 11

1721721991/10/05 1991/11/06
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1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar  alero teulada, per 
desprendiments, en 9 x 0,30 m. al carrer Pont del Terme número 10

1741741991/10/07 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de menjador estar i 
porxo de la vivenda situada al carrer Ildefons Cerdà cantonada Les Roques

1751751991/10/07 1991/12/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per ampliació de planta soterrany al 
carrer Piscina número 37

1761761991/10/07 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar banyera i 10 m2. de rajoles 
de la cambra de bany, de l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 11

1771771991/10/09 1991/10/14

1832Expedients de llicències d'obres menors per fer un petit forat a la paret del 
garatge situat a la plaça Doctor Robert número 6, per posar-hi un armari 
empotrat.

1781781991/10/14 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 170 m2. de façana i 
pintar-la, en l'immoble situat al carrer Passatge Mules número 1

1791791991/10/21 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors  per obres de reforma del local 
comercial situat al carrer Rector Tomàs Vila número 2

1801801991/10/22 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany en 19 m2. en l'immoble situat al carrer Esquirol número 42

1811811991/10/23 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 80 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 81

1821821991/10/23 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per arreglar baranes de jardineres i fer 
pegats d'arrebossat i pintar-les, en l'immoble situat al carrer Doctor Fleming 
número 29

1831831991/10/23 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per reforma de cuina de 10 m2., sense 
modificar l'estructura al carrer Bassella número 44, 1er.

1851851991/10/28 1991/10/28

1832Expedients de llicències d'obres menors per enllosar un terrat en 10 m2. en el 
passeig de les Oliveres número 7

1871871991/11/13 1991/11/25

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar porxo exterior en 20 
m2. en l'immoble situat al carrer Verge de Núria número 33

1881881991/11/13 1991/11/25

1832 En data 22 de novembre de 1991 sol·licita anul·lar aquesta instànciaExpedients de llicències d'obres menors per reforma de portal d'entrada de 
garatge sense variar l'estructura al carrer Sant Quirze número 13

1891891991/11/14 1991/11/22

1892Expedients de llicències d'obres menors per fer tanca d'obres de 20 x 10 mts. 
En les que ja té autoritzades de data 3-09-1991, per construir un habitatge 
unifamiliar, al carrer Manolo Hugué

1901901991/11/15 1991/12/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i bany 
en 27 m2. en la vivenda situada en el carrer Montserrat número 7 baixos

1921921991/11/16 1991/11/25

1832 Aquest expedient va quedar pendent a la espera de la presentació 
d'un full d'assumeix d'un aparellador.

Expedients de llicències d'obres menors per canviar 20 m2. de rajoles d'un 
bany i rebaixar un esglaó de roca del garatge de 8 m2. Carrer Agustí Santacruz 
número 33

1931931991/11/18 1991/  /  
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1823Expedients de llicències d'obres menors per reforma d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Hospital número 16

1941941991/11/23 1991/12/23

1832Expedients de llicències d'obres menors per reparació de l'arrebossat actual de 
façana, corresponent a la planta baixa i pintat del mateix color que la resta de la 
façana, situada al carrer Rector Tomàs Vila número 24

1951951991/11/25 1991/11/25

2105 Aquest expedient no ha estat aprovat.Construcció d'un mur de contenció de terres.  Carrer Jacint Verdaguer, s/n 1961961991/  /  1991/  /  

1832Expedients de llicències d'obres menors per arreglar uns 10 m2. de goteres del 
terrat, de l'immoble situat al carrer Joncar número 16

1971971991/11/26 1991/12/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar 70 m2. de mosaic, canviar 
sanitaris bany i canviar pica de la cuina, així com posar dobre finestra i doble 
porta a un balcó de l'immoble situat al carrer Travessia número 10, 1er.

1981981991/11/29 1991/12/09

1832Expedients de llicències  d'obres menors per enderroc de local de planta baixa, 
en el carrer Bonavista número 1

2002001991/12/04 1991/12/23

1832Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Joan Maragall número 11

2102101991/04/08 1991/04/08

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar 1,5 x 3 mts. de rajoles de 
la cambra de bany situada a l'immoble del carrer Sant Pere número 1

2112111991/04/11 1991/04/29

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 15 m2. i pintar la 
galeria de la vivenda de la seva propietat situada a la urbanització Racó del 
Bosc parcel·la 56

2122121991/04/24 1991/06/03

1832Expedients de llicències d'obres menors per reconstrucció de cuina d'uns 28 
m2., arrebossar i pintar façana en 35 m2, al carrer Vic número21

2132131991/06/11 1991/07/01

1832Expedients de llicències d'obres menors per treure la "palometa" que hi ha 
col·locada a la façana de l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell 
número 4

2162161991/10/23 1991/12/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'un porxo sobre el 
terrat de coberta situat al carrer Sol número 15

2172171991/10/29 1991/11/25

1832Expedients de llicències d'obres menors per enderrocar l'habitatge situat al 
carrer Havana número 7

2182181991/11/07 1991/12/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per restaurar columnes exteriors, 
sense modificar la seva composició i estética, en l'immoble situat al carrer 
Agustí Santacruz número 71

2192191991/10/29 1991/02/17

1832Expedients de llicències d'obres menors per obrir un tros  de carrer que va des 
de casa seva carrer Creus número 67 fins l'hort de davant de casa seva, per 
arreglar reventón

2202201991/11/05 1991/11/11

1828 Expedient anul·lat per TelefònicaExpedients de llicències d'obres menors per la instal·lació de 4 pals a la 
Urbanització Racó del Bosc parcel·la 79

50501991/03/11 1992/10/06

1832Expedients de llicències d'obres menors per posar 4 m2. de llosa en la rampa 
de l'immoble situat al carrer Pervera número 34

1731731991/10/07 1992/04/13
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1832Expedients de llicències d'obres menors per obrir un portal de 60 cms 
d'amplada a la part posterior de la vivenda, i reformar cambra de bany de 4 
m2., en la vivenda situada al carrer Sant Climent número 9

1911911991/11/16 1992/01/20

1832 Paralització obres.Expedients de llicències d'obres menors per legalització de la rehabilitació de 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Sol Naicent número 1

2012011991/12/07 1992/02/03

1832Expedients de llicències d'obres menors per reparació de 4 esglaons interiors i 
pavimentar pati exterior de 45 m2. en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs 
Vila número 11

2022021991/12/12 1992/01/20

1832Expedients de llicències d'obres menors per col·locar rètol de 5,20 x 0,50 mts. I 
una creu de farmacia en l'immoble situat a la plaça Josep Umbert número 11

2032031991/12/13 1992/02/17

1832Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar i pintar la façana en 
225 m2. en l'immoble situat al carrer Marinada número 16

2042041991/12/16 1992/01/20

1832Expedients de llicències d'obres menors per enderroc de mur de contenció de 
terres, desmunt i transport terres excedents i enderroc i substitució de part de 
mur propietat veïna, al carrer Hospital número 50-52

2052051991/12/16 1992/01/20

1832Expedients de llicències d'obres menors per canviar 25 m2. de rajoles de la 
cuina i de la cambra de bany, en l'immoble situat al carrer Atzucac número 6

2062061991/12/17 1992/01/20

1832Expedients de llicències d'obres menors per legalització de modificacions 
introduïdes en la construcció d'una vivenda unifamiliar al carrer Països 
Catalans s/n

2072071991/12/20 1992/06/09

1832Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una cambra de bany 
al passatge Escoles número 11 -local comercial sòtans-

2082081991/12/23 1992/03/02

1832Expedients de llicències d'obres menors per acabar el parking començat 
(anivellar la paret, sostre i escala) en l'immoble situat al carrer Joncar número 
15

2092091991/12/30 1992/01/20

1832Expedients de llicències d'obres menors per reforma i modificació de porxo 
d'entrada i ampliació de vestibul en la vivenda situada a la urbanització Vilalta 
número 2

2212211991/12/19 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per posar rajoles a la cambra de bany 
de 4 x 2 mts. en l'immoble situat al carrer Montserrat número 34, 1er.

111992/01/03 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per canviar les teules de la teulada en 
uns 120 m2., sense variar l'estructura, a la plaça Sant Antoni número 2

331992/01/08 1992/02/03

1833Expedients de llicència d'obres menors per pintar 42 m2. de façana en 
l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 17

441992/01/09 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar 2 envans - total 30 m2 - 
sense variar l'estructura i arrebossar 30 m2. parets interiors, en l'immoble situat 
al carrer Barcelona número 42

551992/01/10 1992/01/20
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1833Expedients de llicència d'obres menors per modificar porta per entrar vehicles, 
sense modificar l'estructura, arrebossar 20 m2. de paret interior i rebaixar bordó 
de vorera, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 15

661992/01/11 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per reparar desaigues i fer fossa 
sèptica nova, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 81

771992/01/13 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar terrat amb tela 
asfàltica i rajoles en uns 30 m2. en l'immoble situat al carrer Joncar número 22

881992/01/13 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per fer tanca solar i tanca lateral, en 
l'immoble situat  al carrer Doctor Fleming número 17

991992/01/13 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per canviar marcs de fusta de tres 
finestres per alumini en l'immoble situat al carrer Sant Sebastià número 6

10101992/01/15 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar façana en 20 m2. 
en l'immoble situat al carrer Sant Pau número 4

11111992/01/15 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per reformar banc de cuina i 15 m2. 
rajola de valencia, en la vivenda situada al carrer Barcelona número 19

12121992/01/15 1992/01/20

1833Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la planta pis i enguixar-lo 
en el carrer Pont de Terme número 23

14141992/01/16 1992/01/20

1833 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència  d'obres menors per la legalització  de les modificacions 
introduïdes en el decurs de les obres dels habitatges unifamiliars aparellats 
situats al carrer Era Nova número 10 al 20

16161992/01/22 1992/  /  

1833Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 22 m2. de la cuina i 15 
m2. del bany, en l'immoble situat al carrer Hospital número 44

18181992/01/23 1992/02/03

1833Expedients de llicència  d'obres menors per enguixar 90 m2. i enrejolar 9 m2. al 
carrer Agustí Santacruz número 101, 5è. 1a.

19191992/01/25 1992/02/03

1833Expedients de llicència d'obres menors per reparació de façana i teulada en 
l'immoble situat al carrer Mirador número 18

20201992/01/27 1992/02/03

1834 Modificacions dels emplaçaments de la casa del vigilant i de la 
botiga comercial, en el Paratge Pi Solitari. Condicionament  de 
l'accés existent. Hi ha una carpeta amb el número de registre 
d'entrada 1426/1991 amb la sol·licitud per a la construcció d'un 
centre d'Iniciació a l'Ecologia dels Rapinyaires

Expedients de llicència d'obres menors per una proposta d'ordenació de la finca 
rústega ubicada al paratge el Pi Solitari

22221992/02/07 1992/03/20

1834Expedients de llicència d'obres menors per posar 25 m2. de llosa i regs 
automàtics al jardí de la vivenda situada al carrer Llorens Artigas número 42

25251992/02/04 1992/02/17

1834Expedients de llicència d'obres menors per arreglar la repisa de 3 balcons a 
l'immoble situat al carrer Tomàs Vila número 19

26261992/02/08 1992/02/17

1834Expedients de llicència d'obres menors per convertir 4 finestres en portals 
sense variar l'estructura de les mateixes i fer 50 m2. de pavimentació interior, 
en l'immoble situat al carrer Travessia número 2 i carrer Rector Tomàs Vila

28281992/02/10 1992/03/16
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1834Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia de baixa 
tensió amb instal·lació de dos pals de fusta en vorera i estesa d'uns 48 m2. de 
cable trenat 2 x 16 Al.RZ, en el carrer Nostra Sra. de Núria número 33

29291992/02/11 1992/02/17

1834Expedients de llicència d'obres menors per tancar parcialment la parcel·la 
número 5 de la urbanització Les Sabrugues

30301992/02/13 1992/03/30

1834Expedients de llicència d'obres menors per restauració de la coberta del carrer 
Sant Joan número 61

31311992/02/15 1992/03/02

1834Expedients de llicència d'obres menors per construcció de garatge i porxo al 
solar situat a l'Avinguda Catalunya número 33

33331992/02/20 1992/04/13

1834Expedients de llicències d'obres menors per l'execució de la red automatica 
d'informació hidrologica de la conca hidrografica del Pirineo Oriental al punt 
kilometric 21 de la carretera B-143

35351992/  /  1992/03/16

1834Expedients de llicències d'obres menors per aixecar 1,20 mts. El mur de 
contenció existent a la part posterior del carrer  Mn. Jacint Verdaguer número 30

37371992/02/24 1992/05/11

1834 Hi ha un avant-projecte amb el número de registre d'entrada 
1243/1991

Expedients de llicències d'obres menors per reforma de façana i cobrir una 
terrassa, en l'immoble situat al carrer Joncar número 22 bis

38381992/02/24 1992/03/16

1834Expedients de llicències d'obres menors per fer un forat a la façana per 
instal·lar comptador d'aigua en l'immoble situat al carrer Mirador número 14

39391992/02/25 1992/03/16

1835 Paralització obres. Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per reforma edifici destinat a magatzem 
carrer Creus número 37

40401992/02/25 1992/  /  

1835Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. de terrasso en 
l'immoble situat al carrer Vinyetes número 11

41411992/02/25 1992/03/16

1835Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de la 
casa situada al Camí Dipòsit número 2, en tots els seus laterals

42421992/02/26 1992/03/16

1835Expedients de llicència d'obres menors per col·locar dobles finestres ( 5 
finestres ) i un vestibul exterior en una de les portes de l'immoble situat al carrer 
Piscina número 16

43431992/  /  1992/05/25

1835Expedients de llicència d'obres menors per construcció de garatge entre 
mitgeres al solar situat a la Travessia Pont del Terme número 1

45451992/02/29 1992/03/16

1835Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 40 m2. del terrat de 
l'immoble situat al carrer Bonavista número 2

46461992/02/29 1992/03/30

1835Expedients de llicència d'obres menors per col·locar pedres planes en el terra 
del pati en uns 40 m2, previa pavimentació, en la urbanització Racó del Bosc, 
parcel·la número 56

47471992/03/02 1992/05/25

1835Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar amb morter i pedra 10 
m2. de la part del mur corresponents als baixos de la façana de l'immoble situat 
a la parcel·la número 63 del Racó del Bosc

48481992/03/02 1992/04/13
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1835Expedients de llicència d'obres menors per col·locar una reixa de 1 m2., 
aproximadament en l'obertura del garatge situat a la parcel·la número 74 del 
Racó del Bosc

49491992/03/02 1992/04/13

1835 Denegada la sol·licitud de llicència d'obres.Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres, a la finca situada al carrer Sant Sadurní número 15

50501992/03/02 1992/  /  

1835Expedients de llicència d'obres menors per legalització de l'ampliació del 
garatge en planta soterrani, en l'immoble situat al carrer Països Catalans 
número 12

51511992/03/02 1992/03/02

1835Expedients de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció al 
solar situat al carrer Llorens Artigas número 33

52521992/03/04 1992/04/27

1835Expedients de llicència d'obres menors per asfaltar 40 m2. de carrer, davant el 
número 79 del carrer Esquirol amb caràcter provisional.

53531992/03/04 1992/05/25

1835Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina amb un 
total de 17 m2. i 4 m2. del terra en l'immoble situat al carrer Bassella número 1

54541992/03/05 1992/03/16

1835Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina de 7 x 3,5 
mts. en el carrer Camí del Dipòsit número 19

58581992/03/09 1992/04/27

1835Expedients de llicència d'obres menors per recalçar el garatge concretament la 
pared que dona façana al passatge de Can Mut

59591992/03/09 1992/03/16

1835Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 x 0'70 mts. de marbre de 
la cuina de l'immoble situat al carrer Llorens Artigas número 11

61611992/03/14 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per legalització de la construcció d'un 
mur de contenció, a la parcel·la número 6 del polígon industrial Pla de la Costa

62621992/03/14 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de l'habitatge situat 
a la Ctra. Sant Llorenç número 4, 2n. 2a.

63631992/03/16 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un altell a la parcel·la 
número 6.1 del polígon industrial Pla de la Costa

64641992/03/16 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. de paret del 
darrera de l'immoble situat al carrer Piscina número 3

65651992/03/16 1992/04/13

1835Construcció d'un cobert.  Ctra. Sant Miquel del Fai, s/n 66661992/03/19 1992/03/30

1835Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert.  Ctra. 
Sant Miquel del Fai, s/n

66661992/03/19 1992/03/30

1835Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4 m2. de rajoles del terra 
d'una cambra de bany situada al carrer Havana número 21

68681992/03/20 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per fer 30 m2. de celras i refer envans 
per treure humitats en uns 25 m2 en l'immoble situat al carrer Sant Joan 
número 40 baixos

69691992/03/21 1992/04/13

1835Expedients de llicència d'obres menors per arreglar cambra de bany, posar 3 
m2. de rajoles a les parets, i empalmar desguas al clavegueram, en l'immoble 
situat al carrer Joan Maragall número1

70701992/03/21 1992/04/13
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1835Expedients de llicència d'obres menors per reformar 8 m2. de la cuina de 
l'immoble situat al carrer Vinyetes número 7

71711992/03/21 1992/03/30

1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i bany en 
60 m2. i pintar 60 m2. de la façana de l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà 
número 22

88881992/04/02 1992/04/13

1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar 40 m2. de mosaic i reformar 
20 m2. de cuina en l'immoble situat al carrer Joncar número 21

89891992/04/04 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per reforçar una biga de fusta a 
l'immoble situat a la plaça Dr. Robert número 1

90901992/04/04 1992/04/13

1836Enderroc i construcció d'un mur. Carrer Jacint Verdaguer s/n. 91911992/04/07 1992/07/20

1836Expedients de llicència d'obres menors per enderroc i construcció d'un mur. 
Carrer Jacint Verdaguer s/n.

91911992/04/07 1992/07/20

1836Expedients de llicència d'obres menors per pintar 142 m2. de façana de 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 19

93931992/04/09 1992/04/13

1836Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar canal des de la teulada al 
desaigua del carrer, i pintar amb pintura anti-humitat el lateral en uns 25 m2, en 
l'immoble situat al carrer Avinguda Escoles número 11

94941992/04/08 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per posar 45 m2. de rajoles en el patí 
interior de l'immoble situat al carrer Sant Joan número 17

95951992/04/08 1992/04/13

1836Expedients de llicència d'obres menors per obrir una porta de 90 cms. al sotan 
de la vivenda, que dona al jardí i fer 10 m2. de paviment. Carrer Cingles de 
Bertí número 6

97971992/04/11 1992/06/22

1836Expedients de llicència d'obres menors per posar 70 m2. de gres i pintar les 
façanes de l'immoble situat al carrer Pervera número 15

99991992/04/13 1992/04/27

1836Expedients de llicència d'obres menors per repàs d'arrebossat i pintura en la 
façana de l'immoble situat al carrer Travessia cantonada carrer  Doctor Tomàs 
Borrell

1021021992/04/15 1992/04/27

1836Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 1 m2 de façana de 
l'immoble situat al carrer Santo Domingo número 14

1031031992/04/21 1992/04/27

1836Expedients de llicència d'obres menors per enllosar uns 18 m2. sota el porxo 
d'entrada de l'immoble situat al carrer Monteny número 11

1041041992/04/21 1992/04/27

1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles cambra de bany en 
uns 2 x 1,20 mts en l'immoble situat al carrer Pont del Terme número 7

1061061992/05/11 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per fer una contraparet de 51 m2.  per 
evitar humitats en l'immoble situat al carrer Ponent número 28

1081081992/04/24 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per substitució  de rajoles i col·locació 
terra de gres a la cuina, col·locació terra de panots al garatge, i repàs 
instal·lació aigua-llum a la cuina de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
números 67-69

1091091992/04/25 1992/05/25
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1836Expedients de llicència d'obres menors per posar rajoles en arrambador de 
l'escala en un total de 15 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 63

1101101992/04/25 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar les façanes de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç número 22, en un total de 150 m2.

1111111992/04/28 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per tancar el solar,de la seva propietat, 
amb filat , al carrer Montserrat /Ctra. Sant Llorenç

1131131992/04/29 1992/07/06

1836Expedients de llicència d'obres menors per restaurar un balcó en l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz número 10

1141141992/05/04 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per canalització d'aigües residuals, al 
Camí de Lloveres s/n

1151151992/05/05 1992/07/20

1836Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. de parets i pintar 
la façana de l'immoble situat al carrer Jaume  Balmes número 6

1161161992/05/05 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. l'experior de la 
casa situada al carrer Era Nova número 34

1171171992/05/05 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per revestir 90 m2. amb gresite la 
piscina existent en el carrer Agustí Santacruz número 34

1181181992/05/05 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 8 m2. la paret interior del 
garatge situat al carrer Vinyetes número 2

1191191992/05/06 1992/05/11

1836 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'unes líneas de 
baixa tensió. Carrers Ntra. Sra. de Núria, Montserrat, Ctra. Gallifa, Llevant i 
Plaça Sagrera

1201201992/05/06 1992/  /  

1836Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un porxo a la finca 
situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 24

1221221992/05/06 1992/06/10

1836Expedients de llicència d'obres menors per reforma habitatge planta soterrany, 
a l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 32

1231231992/05/07 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per neteja d'arbusts i matolls del terreny 
ubicat al " Paratge Curema "

1241241992/05/07 1992/05/11

1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta del garatge situat al 
carrer Les Roques número 7, sense variar l'estructura

1261261992/05/14 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per obertura de dos portals d'entrada en 
planta baixa del local situat al carrer Rector Tomàs  Vila número 25

1291291992/05/13 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 45 m2. de la façana de 
l'immoble situat al carrer Montserrat número 17

1311311992/05/09 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per acondicionament de la vorera per 
facilitar l'entrada als vehicles a l'Avinguda Catalunya

1321321992/05/09 1992/07/06

1836Expedients de llicència d'obres menors per fer pagats a la façana de l'immoble 
situat al carrer Doctor Fleming número 29

1331331992/05/11 1992/05/25
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1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4 m2. de rajoles de la 
cambra de bany en l'immoble situat al carrer Havana número 24

1341341992/05/15 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per connectar desguàs de la casa 
situada al Camí de Lloveres número 25, a la cloaca provisional que s'està fent.

1361361992/05/18 1992/07/20

1836Expedients de llicència d'obres menors per canviar la porta del garaig sense 
variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí número 21

1371371992/05/18 1992/05/25

1836Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar 1 pal a la plaça Josep 
Umbert Rosas número 1 "La Fonteta"

1381381992/05/19 1992/06/09

1836Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de la planta garatge d'un 
edifici bifamiliar aïllat, situat al carrer Nostra Senyora de Núria número 15

1391391992/05/19 1992/07/20

1837 Aquesta legalització ha estat informada desfavorablement pels 
serveis tècnics municipals. Paralització obres.  Requeriment en 
relació a les obres executades al carrer Joncar número 37

Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de les modificacions 
introduïdes en el decurs de les obres executades al carrer Joncar número 37

1401401992/05/20 1992/  /  

1837Expedients de llicència d'obres menors per construcció de la línea aeria (cable 
trenat i pals de fusta i formigó) en baixa tensió pels carrer Llevant i plaça 
Sagrera

1421421992/05/20 1992/05/25

1837Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de la línia aeria ( 
cable trenat i pals de fusta i formigó) en baixa tensió pels carrers Ntra. Sra.de 
Nuria, Montserrat i Ctra. de Gallifa

1431431992/05/20 1992/05/25

1837Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de la línia subterrània 
que transcorre  en alta tensió per la Ctra. Gallifa i Sant Llorenç Savall, carrer 
Rector Tomàs Vila i Travessia

1441441992/05/20 1992/09/08

1837Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 30 m2. del terrat situat al 
carrer Agustí Santacruz núemro 103

1451451992/05/21 1992/06/09

1837 Tramitat art. 44 del reglament de gestió urbanísticaExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina i mur de 
tancament i contenció de terres a la finca situada al carrer Manolo Hugue s/n

1461461992/05/22 1992/11/17

1837Expedient de llicència d'obres menors per canviar 21 m2. de rajoles de la cuina 
i canviar 2 bastiments de fusta per uns d'alumini, a l'immoble situat al carrer 
Vinyetes número 15

1471471992/05/23 1992/06/09

1837Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Creus número 35

1481481992/05/26 1992/06/09

1837Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de tres reixes en 
finestres i instal·lació de dues portes de ferro correderes en un portal i a una 
finestra de l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 1

1491491992/05/27 1992/06/22

1837Expedients de llicència d'obres menors per picar 3 x 2,5 mts. de una paret i 
tornar-la a enguixar, en l'immoble situat al carrer Bassella número 31

1511511992/05/30 1992/06/09

1837Expedients de llicència d'obres menors per desplaçar un envà de 8 m2. de 
l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 13

1521521992/06/02 1992/06/09
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1837Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment en 30 m2. i 
construcció d'un falç sostre de 30 m2. i posar 15 m2. de sòcol a la façana de 
l'immoble situat al carrer Joan Maragall número 11

1541541992/06/02 1992/06/22

1837Expedients de llicència d'obres menors per reparar goteres i enrajolar 12 m2. 
de paret de cambra de bany a l'avinguda Catalunya número 30

1561561992/06/03 1992/06/22

1837Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una arqueta, una 
càmara de registre, 4 seccions de canalització de 2 conductes de PVC de 27, 
12, 27 i 35 m. i dues seccions de canalització de dos conductes de PVC de 25 i 
78 m. al llarg dels carrers Folch i Torres, Avinguda de les Escoles i carrer Vic

1571571992/06/04 1992/07/20

1837Expedients de llicència d'obres menors per fer forat a la façana per sortida de la 
cisterna de l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 1

1581581992/06/04 1992/06/22

1838Expedients de llicència d'obres menors  per rebaixar el bordó de la vorera per 
facilitar l'entrada del vehicle, a l'avinguda Catalunyua número 16

1611611992/06/06 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per soterrar un tub de plàstic per passar 
un cable de llum des del número 46 de l'avinguda Castell de Montbui fins al 
final del terme

1631631992/06/10 1992/11/02

1838Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 20 m2. d'interior, repicar 
i arrebossar un tros de la façana per evitar humitats, al carrer Sant Pere 
número 2

1671671992/06/10 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres al carrer Esquirol número 34

1681681992/06/10 1992/06/22

1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de mosaic, al carrer 
Vic, número 29

1691691992/06/17 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per reforma de vivenda entre mitgeres 
al carrer Hospital número 16, de conformitat amb l'autorització concedida en 
data 23-12-1991

1701701992/06/18 1992/07/06

1838Tancament del solar. Ctra. Sant Miquel del Fai, s/n 1711711992/06/19 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per tancament del solar. Ctra. Sant 
Miquel del Fai, s/n

1711711992/06/19 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per reforçament d'un sostre al carrer 
Pare Coll número 12

1721721992/06/19 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per pintar la part posterior de la façana, 
fer pegats a la façana principal i destapiar portal exterior, al carrer Mirador 
número 1

1741741992/06/26 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar en 270 m2. la façana al 
carrer Vinyetes número 32

1751751992/07/01 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per anul·lar l'entrada i escala existent, 
enrajolar 27 m2. de terrassa i pintar 185 m2. de la façana, del carrer Mossèn 
Josep Rossell número 24

1761761992/07/02 1992/07/20
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1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de rajola de 
València del bany i 4 m2. de paviment, al carrer Rector Tomàs Vila número 32

1771771992/07/02 1992/07/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 20 m2. de llosa, al Camí 
de Can Bosch s/n

1801801992/07/03 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per obrir portal interior de 2 x 0'70 m., al 
carrer Roure Gros número 7

1811811992/07/06 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per reformar cambra de bany de 8 m2. 
a l'Avinguda Catalunya número 8

1821821992/07/07 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per pintar les dues façanes del gimnàs 
en 20 x 15 x 5 m., al carrer Esquirol/Camí Can Bosc

1831831992/07/10 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per construcció de magatzem a la 
parcel·la número 43 de la Urb. Racó del Bosc, col·locant el cobert a 3 mts.  dels 
temanals dels veïns.

1841841992/07/11 1992/07/20

1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar la porta de fusta del garatge 
per una nova de ferro, sense modificar l'estructura del portal, en el carrer 
Mossèn Baldelló número 17

1861861992/  /  1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per posar tela asfaltica al terrat en 25 
m2. en el carrer Farigola número 3

1881881992/07/20 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un porxo en el jardí de 
l'immoble situat al carrer Montseny número 11

1891891992/07/22 1992/12/15

1838Expedients de llicència d'obres menors per reforma de porta en façana de 
l'habitatge, d'unes dimensions de 4 x 3 mts., substituint la porta i la finestra que 
hi ha actualment, en el carrer Sant Pau número 9

1901901992/07/22 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per enllosat de la rampa d'accès al 
garatge i entrada de vivenda, superficie aproximada 60 m2. i tanca amb el veí 
de 31 mts., en el carrer Ntra. Sra.  de Núria número 27

1911911992/07/24 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per pintar façana i interior del local " 
Bananes ", al carrer Mossèn Baldelló número 12, baixos.

1931931992/07/27 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar bany de 1,60 x 0,65 x 3,30 
mts. en el carrer Sant Joan número 5

1951951992/07/28 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per convertir dues finestres en portals 
sense variar l'estructura i obrir un portal de 1,35 mts. d'amplada, en l'immoble 
situat al carrer Travessia número 2

1961961992/07/27 1992/09/22

1838Expedients de llicència d'obres menors per enrejolar terrassa en uns 30 m2. en 
el carrer Joan Miró número 4

1971971992/07/28 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 100 m2. de terrat i garatge 
en el interior de l'immoble situat a la plaça Sant Antoni número 1

1981981992/07/29 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar uns 12 metres els baixos 
de la façana i pintar-la. Carrer Folch i Torras número 3 i 5

2002001992/08/05 1992/09/08
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1838Expedients de llicència d'obres menors per posar sòcol a la façana en 12 x 0'80 
cms.  enrajolar garatge en 20 m2 i enrajolar el celler en 20 m2. en l'immoble 
situat al carrer Sol Naixent número 1

2012011992/08/06 1992/09/22

1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany de la paret i del terra en 3,4 m2. en el carrer Piscina número 13

2032031992/08/17 1992/09/08

1838 Aquest expedient no està  aprovatExpedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur perímetral.- es 
complement a la instància de data 22-5-1992, número 146- . Carrer Manolo 
Hugué

2042041992/08/17 1992/  /  

1838Expedients de llicència d'obres menors per posar 20 m2. de gres en el 
menjador i posar sòcol de pedra a la façana que dona a la plaça en 15 m2., en 
el carrer Bassella número 41

2052051992/08/18 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar 150 m2. de la 
façana interior de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 32

2062061992/08/21 1992/10/06

1838Expedients de llicència d'obres menors per posar reflectaris a la llar de foc i 
netejar xemeneia i la teulada de l'immoble situat al carrer Estricadors número 40

2072071992/08/21 1992/09/22

1838Expedients de llicència d'obres menors per modificació de la xarxa aeria b.t. a 
efectuar amb cable trenat grapat per façana i retirada de dos pals de fusta, en 
el carrer Roger de Flor cantonada carrer Vic

2082081992/08/21 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de magatzem al 
carrer Sant Isidre número 9

2112111992/08/25 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar gres i posar tela asfaltica en 
un terrat de 25 m2. i arreglar llosa del jardí en 30 m2. en l'immoble situat al 
Camí de Lloveres

2122121992/08/25 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per repasar la façana i pintar-la al carrer 
Sant Pau número 26

2142141992/08/29 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge de 25 m2. 
en l'immoble situat al carrer Pervera número 7

2162161992/08/31 1992/09/22

1838Expedients de llicència d'obres menors per per canviar porta de fusta per una 
altra de basculant, sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Creus 
número 23

2172171992/08/31 1992/09/08

1838Expedients de llicència d'obres menors per canviar 10 m2 de rajoles del terrat, 
per evitar humitats, en l'immoble situat al carrer Sant Pere número 3

2182181992/08/31 1992/09/08

1839Expedients de llicència d'obres menors per treure 14 mts. Del balcó del davant 
de la casa i deixar la part del costat, en l'immoble situat al carrer Agustí 
Santacruz número 49

2202201992/09/02 1992/09/08

1839Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 40 m2. interior i enguixar 
80 m2. i pintar en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 13

2212211992/09/09 1992/09/22
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1839Expedients de llicència d'obres menors per col·locar rajoles la la façana de la 
botiga en el marc de la porta en 7 m2. en l'immoble situat al carrer Doctor 
Tomàs Borrell número 2

2222221992/09/08 1992/09/22

1839Expedients de llicència d'obres menors per reparació de sostre en planta baixa 
en l'immoble situat al carrer Bassella número 57

2242241992/09/16 1992/09/22

1839Expedients de llicències d'obres menors per obertura d'una rasa d'una llargada 
aproximada de 255 mts. amb 40 cms. d'amplada i 70 cm. de fondaria, al 
parartge " Pi Solitari "

2262261992/09/25 1992/10/20

1839Expedients de llicències d'obres menors per col·locar dues bigues de portland 
per reforçar un sostre de l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç número 13

2272271992/09/25 1992/10/06

1839 El sol·licitant anul·la aquesta instància en data 28 -09-1992Expedients de llicències d'obres menors  per rebaixar roca en un solar del 
carrer Hospital

2282281992/09/25 1992/09/28

1839Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana de la planta baixa 
de l'edifici en uns 60 m2., en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 
8

2292291992/09/25 1992/10/06

1839Expedients de llicències d'obres menors per canviar la porta d'entrada sense 
variar cap estructura, en l'immoble situat al carrer Sant Sadurní número 24

2302301992/09/28 1992/10/06

1839 Aquesta instància s'ha anul·lat en data 25 de novembre de 1992Expedients de llicències d'obres menors per reforma i ampliació de quarto 
traster al carrer Farigola número 1

2312311992/10/03 1992/11/25

1839Expedients de llicències d'obres menors per pintar la façana, repassar 
l'arrebossat i canviar la porta de fusta per una de basculant, sense modificar 
l'estructura, en l'immoble situat al carrer Era Nova número 7

2322321992/10/05 1992/10/20

1839Expedients de llicències d'obres menors per canviar la porta del garaig, sense 
modificar l'estructura en l'immoble situat al carrer Estricadors número 41

2332331992/10/05 1992/10/20

1839Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de 35 metres de canal 
per recollida d'aigua en l'immoble situat al carrer Doctor Fleming número 25

2362361992/10/07 1992/10/25

1839 autoritzada en data 3-12-1990 expedient número 140 /1990 Expedients de llicències d'obres menors per fer pilar i marquesina al carrer 
Narcís Monturiol número 11

2372371992/10/07 1992/11/17

1839Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar i posar tela asfaltica a 
una terrassa de 24 m2. en l'immoble situat al carrer Doctor Zamenhof número 
12

2382381992/10/10 1992/10/20

1839Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar barana terrassa de 9 x 
0,80 mts. En l'immoble situat  al carrer Figueretes número 12

2392391992/10/10 1992/10/20

1839 Aquest expedient no ha estat aprovatExpedients de llicències d'obres menors per enrajolar 60 m2 en el interior i 
posar rajoles a un bany de 10 m2. Carrer Travessia número 2

2402401992/10/10 1992/  /  

1839Expedients de llicències d'obres menors per remodelació d'una cambra de bany 
de 3 m2. en l'immoble situat al carrer Vic número 12

2422421992/10/21 1992/11/02

1839Expedients de llicències d'obres menors per canviar paviment de la vivenda de 
90 m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 65

2432431992/10/21 1992/11/02
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1839Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4 m2. de rajoles de la 
cambra de bany de l'immoble situat al carrer Sant Climent número 11

2442441992/10/17 1992/11/02

1839Expedients de llicències d'obres menors per pavimentar part exterior -pati de 
2,5 m2-, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 71

2452451992/10/26 1992/11/02

1839Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina de 4 x 3 
x 2,30 metres en el carrer Sagrera número 5

2462461992/10/28 1992/11/17

1840Expedients de llicències d'obres menors per construcció de la vorera en uns 18 
ml. En l'immoble situat al carrer Jacint Verdaguer número 30, havent de 
sol·licitar l'alineació abans de l'inici de les obres

2482481992/11/09 1992/01/12

1840Expedients de llicències d'obres menors per fer una llar de foc a la cuina de 
l'immoble situat al carrer Tomàs Borrell número 6

2502501992/11/10 1992/11/17

1840Expedients de llicències d'obres menors per desbrossament i neteja dels 
terrenys ubicats en la U.A. Roca Gran de Villar

2512511992/11/10 1992/11/17

1840Expedients de llicències d'obres menors per reforma distribució envans planta 
baixa i porta entrada en l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló número 4

2542541992/11/16 1992/12/01

1840Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar la paret mitgera de 50 
m2. que dona al carrer Estricadors número 13

2552551992/11/21 1992/12/01

1840Expedients de llicències d'obres menors per pintar 25 m2. de façana en 
l'immoble situat al carrer Onze de Setembre número 3

2562561992/11/24 1992/12/01

1840Expedients de llicències d'obres menors per obrir portal en façana (reformes de 
planta baixa) al carrer Mossèn Baldelló número 6

2582581992/11/25 1992/12/01

1840Expedients de llicències d'obres menors per instal·lació d'una xemeneia de 
sortida de fums de calefacció de gasoil en l'immoble situat al carrer Farigola 
número 1

2592591992/11/25 1992/12/01

1840 Aquest expedient ha estat informat desfavorableExpedients de llicències d'obres menors per pintar 30 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 34, amb l'emblema de Motos 
Figueras.

2602601992/11/27 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per tanca perimetral del terreny no 
urbanitzable situat al camí del Molí s/n

2612611992/11/27 1992/12/15

1840Expedients de llicències d'obres menors per construcció d'una escala d'accés a 
l'hort, en l'immoble situat al carrer Doctor Fleming número 1

2632631992/12/01 1992/12/15

1840Expedients de llicències d'obres menors per canviar la repisa de 7 balcons per 
haver sortit defectuoses i al mateix temps col·locar 19 esglaons a una escala 
interior de l'immoble situat al carrer Doctor Zamenhof número 14

2642641992/12/02 1992/12/15

1840Expedients de llicències d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en uns 
6 me. en l'immoble situat al carrer Sant Sadurni número 8

2652651992/12/02 1992/12/15

1840Expedients de llicències menors per pavimentar 9 m2. entre la casa i la paret 
de tanca corresponent, en l'immoble situat al carrer Llevant s/n casa número 7

2672671992/12/03 1992/12/29
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1840Expedients de llicències d'obres menors per canviar sifon general de la sortida 
de la casa i repassar 10 m2. de mosaic en l'immoble situat al carrer Països 
Catalans s/n

2682681992/12/07 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 15 m2. de gres a 
l'immoble situat al carrer Bassella número 49

2702701992/12/10 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per reformes en el forn de pa situat al 
carrer Sant Isidre número 22-24 baixos

2712711992/12/11 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per enrajolar lavabo en 27 m2. i 
enrajolar el terra en 5 m2. en l'immoble situat al carrer Sagrera número 8

2722721992/12/12 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per reformar cambra de bany 
enrajolant 6 m2, reformar la cuina enrajolant 8 m2. i enrajolar la resta de la 
casa en 45 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Quirze número 4 planta baixa.

2732731992/12/14 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per canviar 18 m2. de rajoles de la 
cuina de l'immoble situat al carrer Onze de Setembre número 4

2752751992/12/15 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar paret interior de 15 m2. 
per treure humitats, en l'immoble situat al carrer Roger de Lluria

2772771992/12/18 1992/12/29

1840Expedients de llicències d'obres menors per col·locar 3 marcs de finestres i 1 
de balcó en l'immoble situat al carrer Esquirol número 2

2782781992/12/21 1992/12/29

1827 Aquest expedient inicialment tenia el número105/1992 bis i ara té el 
número d'expedient 280/1992

Expedients de llicències d'obres particulars per construir cambra de bany a 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 50

2802801992/04/21 1992/05/11

1827 Aquest expedient inicialment tenia el número 145/1992 bis i ara té 
el número 281/1992

Expedients de llicències d'obres menors per arrebossar 4 m2. el garatge i 
canviar bastiment porta interior en l'immoble situat al carrer Sant Pau número 24

2812811992/05/21 1992/06/09

1827 Aquest expedient inicialment tenia el número 179/1992 bis i ara té 
el número 282/1992

Expedients de llicències d'obres menors per posar 25 ml. De llosa al voltant del 
jardí-panot-, al carrer Piscina número 8

2822821992/  /  1992/07/20

1837 hi ha una sol·licitud presentada per anul·lar la instància per la 
presentada el 2 de març de 1993

Expedients de llicència d'obres menors per fer un cobert amb uralites de 5 x 7 
mts., al  carrer Pervera número 13

1501501992/05/28 1993/03/02

1839Expedients de llicències d'obres menors per la construcció de línies  aèries ( 
cable trenat soportat amb pals de fusta i formigó) en baixa tensió pels carrers 
Ntra. Sra. de Núria, Montserrat, Narcís Monturiol, Hospital i Pirineus

2352351992/10/02 1993/01/12

1839Expedients de llicències d'obres menors per desmontar pal en el carrer 
Barcelona, desmontar pal en el carrer Agustí Santacruz, desmontar dos pals en 
el carrer Mossèn Baldelló, construcció d'un tram de canalització amb 4 
conductes al llarg de l'Avinguda Pau Casals i instal·lació d'un armari de sub-
repartició junt a la façana lateral de la finca número 6, desmontar 3 pals 
existents i instal·lació d'un en l'indicat vial. Desmontar un pal en el carrer Dr. 
Fleming. Reposar pal de fusta per un altre de formigó en el carrer Castell de 
Montbui, instal·lació d'un pal de formigó i desmontar-ne dos de fusta, reposició 
d'un altre i instal·lació d'una riostra en pal existent en el carrer Sant Jordi, 
construcció d'armari amb pedestal i lateral de canalització de 4 conductes de 
PVC de dos metres en passatge Doctor Fleming

2472471992/11/02 1993/03/09
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1840Expedients de llicències d'obres menors per fer 30 m2. de pegats a la façana 
de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 57

2662661992/12/14 1993/05/18

1840Expedients de llicències d'obres menors per desplaçament i reposició de tres 
pals en el Paratge del Pi Solitari, havent de col·locar els pals a 4 mts. de l'eix 
del camí i reparar, en el seu cas, les infraestructures existents

2692691992/12/09 1993/01/26

1840Expedients de llicències d'obres menors per acabar la façana de la planta 
soterrani d'un edifici ja construit, col·locar bastiments, arrebossar, etc. En 
l'immoble situat al carrer Fiqueretes número 17

2742741992/12/15 1993/01/12

1840Expedients de llicències d'obres menors per reforma de sostre de planta 
segona i ubicació de dipòsits en planta golfes, en l'immoble situat al carrer Vic 
número 14

2762761992/12/16 1993/01/12

1834Expedients de llicència d'obres menors per la reforma interio a la planta altell 
destinada a local comercial al carrer Joan Maragall números 8-10

32321992/02/20 1994/10/04

1838Expedients de llicència d'obres menors per fer una estesa de línia aèria de 
baixa tensió a les proximitats de la Ctra. de Gallifa p.k. 21 - segons el planol, 
ctra. de Molins de Rei a Vic-

2092091992/08/21 1994/07/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per construcció de barbacoa en porxo 
existent al carrer Montseny número 11

111993/01/07 1993/03/09

1841Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar a l'interior 16 m2. i 
enderrocar un envà de 7 m2. en l'immoble situat al carrer Barcelona número 20

221993/01/08 1993/01/12

1841Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 140 m2. el pis, i col·locar 
40 m2. de rajoles al bany i cuina de l'immoble situat al carrer Vinyetes número 
32 , baixos

331993/01/08 1993/01/12

1841Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 160 m2. el terra del 
garatge, arrebossat 60 m2. les parets del garatge i canviar 2 bastiments de la 
façana de l'immoble situat al carrer Hospital número 50 -porxo-

441993/01/08 1993/01/12

1841Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta garatge, sense variar 
l'estructura, de l'immoble situat al carrer Onze de Setembre número 4

551993/01/11 1993/01/12

1841Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un envà de 7 m2. en 
el garatge existent a la casa i pavimentar 5 m2 en el carrer Piscina número 35

661993/01/11 1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per fer tres envans, posar 75 m2. de 
mosaic i arreglar 82. de terrat que està esquerdat, en l'immoble situat al carrer 
Ponent

771993/01/12 1993/05/18

1841Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 15 m2. a l'interior de la 
vivenda situada a l'Avinguda Catalunya número 3

991993/01/14 1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 50 m. de cable subterrani 
de baixa tensió RVZ de 0,61 Kv de 3x 95-50 Al.  Avinguda Antoni Gaudí

10101993/01/15 1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un cobert en el carrer 
Amargura número 10

11111993/01/15 1993/02/09
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1841Expedients de llicència d'obres menors per canviar 10 m2. de rajoles de la 
cuina de l'immoble situat al carrer Bassella número 28

12121993/01/16 1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de 20 esglaons, 
en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 61

13131993/01/19 1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per reformes de distribució d'un 
habitatge unifamiliar al carrer Barcelona número 16

14141993/01/20 1993/02/25

1841Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'una piscina en 
l'immoble situat al carrer Cingles de Bertí número 11

15151993/  /  1993/01/26

1841Expedients de llicència d'obres menors per canviar una canal de 10 metres de 
llarg en el carrer Doctor Antoni Reig número 10

16161993/01/23 1993/02/09

1841Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 24 m2. de parets del 
garatge situat al carrer Osona número 2

17171993/01/25 1993/02/09

1841 Projecte d'ordenació de finca rústica en el paratge Pi Solitari. 
Aquest expedient no sembla aprovat

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'unes gàbies per 
ocells rapinyaires en el paratge "Pi Solitari"

19191993/01/27 1993/  /  

1842Expedients de llicència d'obres menors per reformar serveis sanitaris del 
restaurant Benet situat al carrer Sant Pere número 26

21211993/01/28 1993/02/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per construir 70 m2 de paviment en 
l'interior i arrebossar 70 m2 la façana de la vivenda situada a la Ctra. Sant 
Llorenç Km. 13

23231993/01/29 1993/05/18

1842Expedients de llicència d'obres menors per reforçar tres bigues de fusta sense 
variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell número 2

24241993/02/01 1993/02/09

1841Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar pared de tanca en 10 
m2. en l'immoble situat al carrer Castell de Montbui número 18

25251993/02/04 1993/02/09

1842Expedients de llicència d'obres menors pe tapar forats del terra i algun a la 
paret, amb ciment, a la granja "Sot del Sastre"

29291993/02/08 1993/05/18

1842Expedients de llicència d'obres menors per posar 40 m2. de llosses al jardí 
situat al la travessia Castell de Montbui

30301993/02/08 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors per fer un envà de separació de 8 x 2 
mts.  al local situat al carrer Sant Quirze número 10

32321993/02/11 1993/03/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina de 
poliester a l'Avinguda Catalunya número 81

33331993/02/12 1993/04/20

1842Expedients de llicència d'obres menors per reformar banc de cuina de 4 ml., 
canviar enrajolat en 25 m2. i repassar i pintar 40 m2. de façana en l'immoble 
situat al carrer Vic número 27

34341993/02/16 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. d'enrajolat i 30 m2. 
de rajoles de Valencia de la cuina de l'immoble situat al carrer Cirerers

35351993/02/17 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors per reparar 5 m2. d'arrebossat en 
l'immoble situat a la Plaça Sant Antoni número 2

36361993/02/17 1993/02/25
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1842Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar façana posterior i posar 
teula a la coberta de l'immoble situat al carrer Hospital número 16 -expedient 
inicial número 194/1991

38381993/02/20 1993/03/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 40 m2. interior -garatge- 
en l'immoble situat al carrer Mn. Baldelló número 6

39391993/02/22 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors per canviar la canal de la façana 
situada al carrer Vic número 15

41411993/02/23 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors per col·locar plaques de guix per baixar 
sostres en 2 habitacions, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 
65

42421993/02/23 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors  per canviar rajoles del bany en 30 m2. 
en l'immoble situat al carrer Sant Sebastià número 8

43431993/02/23 1993/02/25

1842Expedients de llicència d'obres menors  per posar 20 m2. de gres al terra del 
garatge situat al carrer Piscina número 8

44441993/02/24 1993/03/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tanca amb pals 
metal·lics i filferro galvanitzat, en la finca situada en el carrer Antoni Gaudí 
(U.A. E-6)

45451993/03/01 1993/03/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge en 
l'immoble situat al carrer Pervera número 13

46461993/03/03 1993/03/09

1842Expedients de llicència d'obres menors per canalització d'aigües residuals en el 
carrer Montserrat número 22 -part reguerot-

48481993/03/10 1993/05/18

1842 No sembla aprovat. Hi ha una sol·licitud del número de policia que 
correspon als habitatges construits al carrer Vinyetes cantonada 
carrer Les Roques i els corresponen els números 4, 6, 8 i 10 del 
carrer Vinyetes

Expedients de llicència d'obres menors presenta documentació sol·licitada per 
tal d'actualitzar les reformes efectuades en la distribució de la planta baixa i 
planta golfes. Carrer Vinyetes i Carrer Les Roques

50501993/03/15 1993/  /  

1842Expedients de llicència d'obres menors per ensorrar 30 m2. d'envà i tornar-los a 
fes, desplaçant-los, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 66

51511993/03/16 1993/03/23

1843Expedients de llicència d'obres menors per fer 60 m. de rases per pasar tubs de 
rec d'espersió, al jardí de l'immoble situat al carrer Bassella número 68

52521993/03/16 1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per posar sòcol a la façana en 12 x 0'80 
cms., enrajolar garatge en 20 m2 i enrajolar el celler en 20 m2., en l'immoble 
situat al carrer Sol Naixent número 1

53531993/03/18 1993/03/23

1843Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una nova línia 
elèctrica subterrània d'alta tensió que transcorrerà per la carretera de Sant 
Llorenç, carrer Gallifa, carrer del Padró, carrer Dominguet, Ctra. Sant Llorenç, 
carrer Rector Tomàs Vila i carrer Travessia

54541993/03/18 1993/03/23

1843Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una nova línia 
elèctrica subterrània d'alta tensió des de l'ET-Travessia fins l'ET-Roure Gros, 
transcorrent pel carrer Travessia, plaça Josep Umbert, carrer sense nom i 
carrer Roure Gros

55551993/03/18 1993/03/23
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1843 Expedient trames al Consell Assessor del Patrimoni Cultural de 
Catalunya

Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta principal de fusta per 
una altra, a la casa ubicada al carrer Sagrera número 11

56561993/03/23 1993/11/16

1843 En data 6 d'abril de 1993 renúncia a l'execució d'aquestes obresExpedients de llicència d'obres menors  per posar 4 plats de dutxa als sanitaris 
existents i enrajolar 8 m2 amb rajola de valencia, carrer Esquirol número 16

57571993/03/23 1993/04/06

1843Expedients de llicència d'obres menors per tapar dos portals interiors i reparar 
vorera per evitar humitats, al carrer Agustí Santacruz número 27

58581993/03/29 1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2. de parets 
interiors de l'immoble situat al carrer Esquirol número 31

59591993/03/30 1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per pintar façana i mitgera del costat de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 34

60601993/04/01 1993/05/18

1843Expedients de llicència d'obres menors per tapiar finestra de l'immoble situat al 
carrer Onze de Setembre s/n

61611993/04/01 1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per la perllongació de la barra situada al 
carrer Piscina número 16

62621993/06/15 1993/06/15

1843Expedients de llicència d'obres menors per pintar 160 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Montserrat número 7

63631993/04/05 1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2 la façana i 
pavimentar 10 m2. a l'interior de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
número 15

64641993/  /  1993/04/20

1843Expedients de llicència d'obres menors per reformar lavabo de 5 m2. i treure 
unes bigues de fusta, a l'immoble situat al carrer Roger de Flor número 7 i 10

66661993/05/18 1993/05/18

1843 Hi ha un estude d'alineacions i rasants d'un tram del carrer Manolo 
Hugué. Hi ha el expedient d'obres número 188/1990

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina, murs 
de tancament i contenció de terres i plataformes de nivellació, carrer Manolo 
Hugué s/n

67671993/04/07 1993/11/16

1843Expedients de llicència d'obres menors per modificació de la porta principal 
d'entrada, a l'immoble situat al carrer Sagrera número 3 i per l'enderroc d'un 
envà i col·locació de 25 m2. de mosaic

69691993/04/13 1993/11/16

1843Expedients de llicència d'obres menors per legalització planta garatge en edifici 
bifamiliar i construcció de porta tanca de la finca situada al carrer Piscina 
número 33

71711993/04/15 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de dos habitatges 
unifamiliars entre parets mitgeres, situats a l'avinguda Escoles cantonada 
carrer Folch i Torras

72721993/04/16 1993/04/20

1844Expedients de llicència d'obres menors per acabar jardineras i paviment de la 
zona d'accès a la  vivenda i enrajolat de 60 m2. al jardí de l'immoble situat al 
carrer Romaní número 2

74741993/04/21 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar 60 m2. a l'interior de 
l'immoble situat al carrer Sagrera número 11

75751993/04/21 1993/05/04
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1844Expedients de llicència d'obres menors per legalització d'un garatge construit a 
la parcel·la número 62 de la Urbanització Racó del Bosch

76761993/04/22 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior local, en l'immoble 
situat al carrer Vic número 4

77771993/04/22 1993/06/01

1844Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana, posar 15 m2. 
de mosaic a la cuina i menjador, i canviar fogons, en l'immoble situat al carrer 
Marinada número 9

78781993/04/22 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 200 m2. la 
façana de l'immoble situat a la plaça Sant Antoni número 1

79791993/04/26 1993/05/04

1844Expedients de llicència d'obres menors per fer cambra de bany de 2 x 4 mts.  
en el carrer Piscina número 33

80801993/04/26 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per construir un paviment a precari, al 
carrer Ponent front al número 6

81811993/04/26 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per fer rebaix de terreny i construcció 
de garatge, al carrer Farigola número 3

82821993/04/28 1993/09/21

1844Expedients de llicència d'obres menors per reformes menjador-estar, en el 
carrer Pervera número 40

83831993/04/28 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors  per col·locació de placa aïllant de  " 
fibrocemento " en paret mitgera de 49 m2. en el carrer Estricadors número 17

84841993/04/30 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per fer porta per entrada al jardí que 
dona a Can Xifreda i fer la pared mitgera, en el carrer Agustí Santacruz número 
56

85851993/04/30 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 17 m2. de terrassa i posar 
un dipòsit d'aigua en l'immoble situat a l'avinguda Catalunya número 16

86861993/05/03 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per reforma d'una cuina de 4 m2., posar 
60 m2. de mosaic al terra i tirar dos envans interiors a terra, en l'immoble situat 
al carrer Sant Quirze número 17

87871993/05/04 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per fer pagats a la façana de l'immoble 
situat al carrer Mirador número 22

88881993/05/06 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per construcció de noves línees 
elèctriques aèries ( cable trenat ) de baixa tensió des de la xarxa ja existent, 
transcorrent pels carrers Santo Domingo, Vinyetes, Farigola, Ildefons Cerdà i 
Sant Jordi

89891993/05/07 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per revestir amb gres la piscina existent 
a l'Avinguda Catalunya número 2, en 80 m2.

90901993/05/07 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Agustí Santacruz número 40

91911993/05/08 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per pintar 150 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Esquirol número 1 cantonada Creus número 1

92921993/05/10 1993/05/18
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1844Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de 
l'immoble situat al carrer Bassella número 3

93931993/05/10 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tanca del solar situat 
al carrer Manolo Hugué s/n.

94941993/05/10 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de 15 m2. de rajoles en 
bany existent a l'immoble situat al carrer Sant Sadurni número 4

95951993/05/11 1993/05/18

1844Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar aiguafondo al 
carrer Sant Joan número 59

96961993/05/12 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana i col·locació de 
canal de recollida d'aigües al carrer Piscina número 29

97971993/05/19 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per redistribució interior de vestuaris del 
gimnàs Sant Jordi, en el carrer Esquirol número 16

98981993/05/20 1993/06/29

1844 paralització obres que realitza la sra. M.R.V. al carrer Agustí 
Santacruz número 22 per denúncia presentada per la Sra. D.V.U.

Expedients de llicència d'obres menors per habilitar part del porxo existent per 
cambra de bany  en el carrer Agustí Santacruz número 22

99991993/05/21 1993/06/29

1844Expedients de llicència d'obres menors per reformar la façana de l'immoble 
situat al carrer Sant Pere número 12

1001001993/05/25 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 58

1011011993/05/25 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina, en el 
carrer Sagrera número 5

1021021993/05/25 1993/07/13

1844Expedients de llicència d'obres menors per substitució d'una biga de fusta per 
una de formigó i reparació de teules cornisa teulada en l'immoble situat a la 
plaça Sant Antoni número 7

1031031993/05/27 1993/06/15

1844Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Sant Pere número 24

1041041993/05/28 1993/06/15

1845Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. de paret exterior 
i fer un paviment de 8 m2. exterior, a l'immoble situat al carrer Pervera número 
2 ( part posterior)

1081081993/06/02 1993/06/15

1845Expedients de llicència d'obres menors  per col·locar 60 m2 de tela asfàltica i 
tapar amb rasilla el sostre de la granja situada a Can Masclans

1091091993/06/04 1993/06/15

1845Expedients de llicència d'obres menors per desplaçament línia b/t pel carrer 
Pompeu Fabra número 9 segons N.T. 413.748, amb cable subterrani de 1000V.

1111111993/06/08 1993/10/05

1845Expedients de llicència d'obres menors per estesa de cable pel carrer Avinguda 
Escoles s/n, segons N.T. 380.266 S, amb cable subterrani de 1000 v.

1121121993/06/08 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina privada, 
en l'avinguda Castell de Montbui número 46

1131131993/  /  1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per reformar la façana consistent en 
l'obertura d'un portal per garatge, i no concedint llicència per la construcció de 
gual tal i com es grafia en el projecte, carrer Mirador número 1

1141141993/06/11 1993/07/13
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1845Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de 5 mts. d'amplada 
en el carrer Sant Climent número 22

1161161993/06/16 1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 bastiments interiors i 
posar-hi les portes sense modificar l'estructura, a l'immoble situat al carrer 
Mirador número 14

1171171993/06/18 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per canviar enrajolat del menjador en 
15 m2., en 'limmoble situat al carrer Roure Gros número 17

1181181993/06/18 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana a l'immoble situat al 
carrer Sant Pere número 18

1191191993/06/21 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per pintar 20 m2. la façana i canviar la 
porta exterior sense modificar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Mn. 
Baldello número 76

1201201993/06/21 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per restaurar la cuina i bany - 30 m2. 
canviar rajoles del bany i 25 m2. de la cuina-, en l'immoble situat al carrer 
Havana número 22

1211211993/06/22 1993/06/29

1845Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'un edifici 
d'habitatges situat al la plaça Doctor Robert número 3

1221221993/06/23 1993/09/21

1845Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar l'interior del garatge, en 
uns 30 m2., en el carrer Bassella número 1

1231231993/06/26 1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per canviar de lloc el comptador d'aigua 
existent al Camí Molí, col·locant-lo al carrer Sant Sebastià número 27

1251251993/06/26 1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un comptador de llum a la 
façana de l'immoble situat al carrer Creus número 71

1261261993/06/28 1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una barbacoa en 
l'immoble situat al carrer Joncar número 37

1271271993/06/28 1993/07/01

1845Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles en l'interior de la 
vivenda i enderrocar un envà, en el carrer Sant Quirze número 19

1281281993/06/29 1993/07/13

1845Expedients de llicència d'obres menors per canviar marc d'una finestra, sense 
variar l'estructura, en el carrer Esquirol número 16

1291291993/06/29 1993/08/02

1845Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. de terrassa de 
l'immoble situat al carrer Llorens Artigas número 7

1301301993/07/02 1993/07/27

1845Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 80 m2. de revestiment 
aïllant a les parets laterals de l'immoble situat al carrer Esquirol número 8, 
havent de tenir el tractament de façana

1331331993/07/07 1993/07/27

1845Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2. la façana de 
l'immoble situat a la plaça Sagrera número 5

1341341993/07/08 1993/07/27

1845Expedients de llicència d'obres menors per reparació del terrat de 18 m2., en 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 3

1351351993/07/15 1993/07/27
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1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar canonada desaigüe de la 
casa -tub existent de 20- per un de plàstic de 20 en uns 25 mts. Lineals en el 
Camí de Lloveres número 20

1361361993/07/15 1993/07/27

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la construcció de vorera. Carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer s/n

1371371993/07/19 1993/  /  

1846Expedients de llicència d'obres menors per pintar, acondicionar dependència 
per bany i distribuidor d'aquets i instal·lacions de barra i maquinària, en el local 
del carrer Agustí Santacruz número 25 baixos

1381381993/07/20 1993/07/27

1846 Paralització obresExpedients de llicència d'obres menors per fer moviment de terres en el solar 
ubicat en front del número 3 del carrer Mestral

1391391993/07/20 1993/11/30

1846Expedients de llicència d'obres menors per aixecar paret mitgera fins a 1,80 
mts. en l'immoble situat al carrer Creus número 56, havent d'arrebossar la paret 
per les dues cares

1401401993/07/21 1993/07/27

1846 no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la legalització d'una planta soterrani 
a l'habitatge del carrer Antoni Gaudí número 23

1411411993/07/22 1993/  /  

1846Expedients de llicència d'obres menors per col·locar panot a la vorera en uns 9 
mts. i pintar la façana de l'immoble situat al carrer Josep Pla número 3

1421421993/07/24 1993/10/05

1846Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Onze de Setembre número 7

1441441993/07/27 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina en 12 m2. en 
l'immoble situat al carrer Doctor Reig número 14, 1er. 1a.

1451451993/07/29 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per alçar 40 cms. lLa paret situada al 
Dr. Reig número 19 i posar-hi jardineres al sobre

1461461993/08/02 1993/11/16

1846Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar terrat en 55 m2. i 
arrebossar paret lateral en 48 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Saturi 
número 5

1481481993/08/02 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per estesa pel carrer Manolo Hugué, 
segons N.T. 411.915 I, amb cable subterrani de 1000 V.

1491491993/08/03 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar 5 bigues de la teulada del 
cobert situat al carrer Mirador número 2

1511511993/08/05 1993/10/05

1846Expedients de llicència d'obres menors per distribució de planta pis, al carrer 
Doctor Fleming número 9

1521521993/08/05 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2. la façana lateral 
de l'immoble situat al Racó del Bosc, parcel·la número 78

1531531993/  /  1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per pintar 81 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Creus número 79

1571571993/08/17 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar 12 m2. les rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Sant Pere número 1

1601601993/08/31 1993/09/07
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1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar el bastiment i la porta 
d'entrada de l'immoble situat al carrer Vic número 19, sense canviar l'estructura

1611611993/08/30 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per excavar rasa al carrer Verge de 
Montserrat per perllongar connexió fins la claveguera existent

1621621993/08/31 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 60 m2. el garatge de 
l'immoble situat al carrer Jaume Balmes número 2

1631631993/09/02 1993/09/07

1846Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar pal de fusta al carrer 
Llorens Artigas

1641641993/09/06 1993/09/21

1846Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 35 m2 a l'interior de la 
vivenda situada al carrer Roger de Flor número 7

1661661993/09/10 1993/09/21

1846Expedients de llicència d'obres menors per construir cambra de bany a la 
planta baixa de l'immoble situat al carrer Vic número 34

1671671993/09/10 1993/09/21

1846Expedients de llicència d'obres menors  per ampliació d'edifici destinat a 
vivenda unifamiliar al Camí de les Elies número 1

1681681993/09/10 1993/10/05

1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta d'entrada sense variar 
estructura a l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 20

1691691993/09/13 1993/10/05

1846Expedients de llicència d'obres menors per fer pegots a la façana en uns 5 m2. 
i pintar-la en uns 80 m2. en l'immoble situat al carrer Vic número 40

1701701993/09/16 1993/10/05

1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra i les rajoles de la 
cuina en 35 m2., sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Joncar 
número 1

1711711993/09/16 1993/  /  

1846Expedients de llicència d'obres menors per distribució d'habitatge i modificació 
de façana a l'immoble situat al carrer Vic número 15

1721721993/09/21 1993/11/16

1846Expedients de llicència d'obres menors per canviar la pica de la cuina de 
l'immoble situat  al carrer Llevant número 3

1731731993/09/21 1993/10/03

1846Expedients de llicència d'obres menors per obrir un portal, en l'immoble situat al 
carrer Castell de Montbui número 6

1741741993/09/20 1993/10/19

1846Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'una banderola per 
anunciar " L'Herbolari " a l'immoble del carrer Agustí Santacruz número 33

1751751993/09/24 1993/10/05

1847Expedients de llicència d'obres menors per reparar la teulada de l'immoble 
situat al carrer Estatut número 27,  en 40 m2

1761761993/09/24 1993/10/05

1847Expedients de llicència d'obres menors per reformes exteriors consistents en 
pavimentació amb gres antilliscant de rampa de garatge, subministre i 
col·locació  de tanca en accés rampa, i reixa de desaigüe, en l'immoble situat al 
carrer Piscina número 31

1771771993/09/25 1993/10/19

1847Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar burdó de la vorera en uns 
2,5 mts. en el carrer Joan Maragall número 1

1781781993/09/28 1993/10/05
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1847Expedients de llicència d'obres menors per reparació de teulada en uns 60 m2., 
enrajolar l'interior en 46 m2., enrajolar terrassa en 16 m2., i convertir portal en 
finestre sense variar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Sant Joan número 
53

1791791993/09/28 1993/10/06

1847Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta de garatge sense 
variar l'estructura del portal de l'immoble situat al carrer Joncar número 6

1801801993/09/28 1993/10/05

1847Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 150 m2. de gres i canviar 
rajoles de dos banys en 35 m2 en l'immoble situat al carrer Vinyetes número 32

1821821993/09/30 1993/10/05

1847Expedients de llicència d'obres menors per fer paviment de 100 m2 en el 
garatge situat al carrer Amargura número 16

1841841993/10/11 1993/10/19

1847Expedients de llicència d'obres menors per reparació de goteres a la teulada, 
en uns 24 m2 en l'immoble situat al carrer Dominguet número 8

1851851993/10/13 1993/10/19

1847Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal de fusta en el 
Camí de Lloveres, havent de col·locar el pal de fusta a 4 metres de l'eix del 
Camí de Lloveres i reposar, en el seu cas les infraestructures existents

1861861993/10/15 1993/10/19

1847Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 35 m2. de parets de 
l'escala interior, en l'immoble situat al carrer Montserrat número 17

1881881993/10/16 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per reparar balcó de la façana de 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila número 32

1891891993/10/19 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina en l'immoble situat 
al carrer Roure Gros número 18

1911911993/10/23 1993/11/18

1847Expedients de llicència d'obres menors per enrejolar 102 m2. del garatge situat 
al carrer Doctor Zamenhof número 14

1921921993/10/26 1993/11/16

1847 Aquesta sol·licitud de permís de llicència d'obres queda  anul·lada 
per la presentada en data 19 de novembre de 1993

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un cobert 1931931993/10/26 1993/11/19

1847Expedients de llicència d'obres menors per convertir finestral amb porta, sense 
variar estructura i col·locació d'un envà desmontable dintre el menjador del bar 
situat al carrer Travessia número 8

1941941993/10/30 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 10 m2. la teulada de 
l'immoble situat al carrer Barcelona número 15

1951951993/11/02 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per obrir un forat per posar la portella 
d'aigua i canviar el marc de la finestra situada a l'immoble situat al carrer 
Amargura número 1

1971971993/11/10 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per construir un paviment interior de 2 x 
3 mts. En l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 34

1981981993/11/10 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per refer envà aïllant interior de 24 m2. 
en l'immoble situat al carrer Esquirol número 42

1991991993/11/10 1993/11/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior local, en l'immoble 
situat al carrer Vic número 4

2002001993/11/11 1993/11/16
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1847Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar sòtans de la casa en 9 
m2, en la vivenda situada al carrer Sant Climent número 9

2012011993/11/13 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per reparar la teulada i canviar les 
sortides de fums i els sombrerets existents de l'edifici situat al carrer Barcelona 
número 5

2022021993/11/16 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4 m2 les rajoles de la paret 
del bany de l'immoble situat al carrer Sol Naixent número 3

2032031993/11/18 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'una porta de ferro i 
una peça de marbre de 2,60 x 0,30 mts. a l'entrada de la botiga situada al 
carrer Joan Maragall número 4

2052051993/11/23 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per fer 10 m2. de pegats a les façanes 
principal i posterior de la vivenda situada al carrer Gallifa número 8

2062061993/11/23 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per canviar 6 m2. de rajoles del bar 
situat al carrer Agustí Santacruz número 102

2082081993/11/25 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per fer un envà interior de 4 m2, canviar 
tub sanitari i fer banc de cuina nou, en la vivenda situada al carrer Sagrera 
número 11

2092091993/11/26 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 15 m2. de gres a l'obrador 
de la botiga situada al carrer Sant Pau número 28

2102101993/11/26 1993/11/30

1847Expedients de llicència d'obres menors per canviar 5 m2. de rajoles de la cuina 
de l'immoble situat al carrer Havana número 14

2112111993/11/25 1993/11/30

1847 El dia 16 de desembre de 1993 el sol·licitant anul·la la peticióExpedients de llicència d'obres menors per creuament i estesa per varis 
carrers, per millorar el servei elèctric i permetre la retirada d'un tram de linia 
aèria 11 kv., segons N.T. 369182 Y amb cable subterrani de 25 kv. , varis 
carrers - casc urbà-

2132131993/11/25 1993/12/16

1847Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dues seccions de 
canalització de 2 i 3 metres per dotar de llum les cabines 2-A i 4-A, ambdues 
situades en la plaça Josep Umbert Ventura entre els carrers Doctor Miquel Vila 
i Travessia

2142141993/11/30 1993/12/14

1847Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar façana principal en uns 
20 m2. en la vivenda situada en el carrer Santo Domingo número 20

2152151993/12/01 1993/12/14

1847Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'altell a l'immoble 
situat al carrer Hospital número 15

2162161993/12/01 1993/12/28

1847Expedients de llicència d'obres menors per traslladar els dipòsits d'aigua del 
terrat a l'interior de la vivenda situada al carrer Creus número 19

2172171993/12/02 1993/12/14

1848Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 15 m2. la teulada per evitar 
goteres, en l'immoble situat al carrer Dominguet número 2

2192191993/12/03 1993/12/14
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1848Expedients de llicència d'obres menors per estesa pel carrer Estricadors i 
Creus , segons N.T. 442.532 D,  d'uns 195 metres de cable trenat sobre 
suports existents pel nou subministrament

2202201993/12/09 1993/12/14

1848 El dia 17 de desembre de 1993 sol·liciten anul·lar aquesta petició 
per variació en el traçat

Expedients de llicència d'obres menors per montatge de nova E.T. per millorar 
el servei electric i estesa cable subterrani 25 kv. per permetre la retirada d'un 
tram de linia aèria 11 kv., varis carrers

2212211993/12/09 1993/12/17

1848 el dia 17 de desembre de 1993 sol·licitant anul·lar aquesta petició 
per variar el traçat proposat

Expedients de llicència d'obres menors per estesa cables trenats per conectar 
el nou P.T. 20.341  a la xarxa baixa tensió existent, segons N.T. 369.182

2222221993/12/09 1993/  /  

1848Expedients de llicència d'obres menors per construcció de caseta de 
dimensions en planta de 1,95 x 1,40 metres, per ubicació de caldera de 
calefacció en la vivenda situada en el carrer Santo Domingo número 11,

2252251993/12/13 1993/12/14

1848Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar garatge 25 m2 i 
arrebossar 20 m2. interior del mateix, en el carrer Pervera número 15

2262261993/12/14 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per reparació de 55 m2. de teulada de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 36

2282281993/12/16 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per reparar 25 m2. la teulada de 
l'immoble situat al carrer Sant Joan número 59

2292291993/12/17 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per col·locar una barana de ferro, en 
l'immoble situat a la Urbanització Racó del Bosch número 94

2302301993/12/20 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2. interior de 
l'immoble situat al carrer Joncar número 14

2322321993/12/22 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 m2. de rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Joncar número 16

2332331993/12/23 1993/12/28

1848Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 225 m2. els sòtans de 
l'immoble situat al carrer Doctor Zamenhof número 14

2342341993/12/23 1993/12/28

2256 Aquest expedient no està aprovat. Hi ha una ordre de retirada de 
rètols anunciadors a la via pública

Expedients de llicència d'obres menors per col·locar un rètol de 1 x 1 m2 al 
carrer Sant Climent número 3

2362361993/12/28 1993/  /  

1848 Aques expedient està informat favorablement pels serveis tècnics 
municipals però va quedar a l'espera de presentació de 
documentació per la seva aprovació definitiva

Expedients de llicència d'obres menors per l'estat en que es troba l'edificació 
situada al carrer Bassella número 19

2372371993/02/19 1993/  /  

1848Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Hospital número 44

2402401993/  /  1993/02/25

1848Expedients de llicència d'obres menors per recolzar les parets mitgeres de les 
edificacions existents en el límit nord del solar ubicat a l'Avinguda de les 
Escoles, cantonada Folch i Torras

2412411993/06/02 1993/06/15

1842Expedients de llicència d'obres menors per fer una fosa per instal·lar dipòsit de 
tanc propà al carrer Jaume Balmes número 8

49491993/03/11 1994/01/25

1847Expedients de llicència d'obres menors per fer un aplacat de pedra a la façana 
de 4 m2. en l'immoble situat al carrer Creus número 73

2072071993/11/24 1994/01/11
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1847Expedients de llicència d'obres menors per l'execució del projecte de muntatge 
d'un centre de transformació intemperie sobre suport metàlic de 160 kw. P.T. 
20341 a prop del carrer Ildefons  per millorar el servei elèctric d'un sector dels 
casc urbà, segons N.T. 369.182Y

2122121993/11/25 1994/07/26

1847 En data 14 d'abril de 1994 renúncia a l'execució de les obresExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una caseta i torra 
d'antenes per donar servei de telefonia móbil. Paratge  " Pi Gros "

2182181993/12/03 1994/04/14

1848Expedients de llicència d'obres menors per substitució de xarxa aèria 
convencional per cables trenats adossats a façanes, col·locació caixes 
derivació, retirada de palomilles i pals no necessaris per aquestes exteses, a 
diversos carrers de la població

2232231993/12/09 1994/01/11

1848Expedients de llicència d'obres menors per projecte de creuament i d'estesa 
per diversos carrers, per millorar el servei elèctric i permetre la retirada d'un 
tram de linia aèria 11 kv, segons N.T. 369182Y, amb cable subterrani de 25 kv

2352351993/12/27 1994/01/11

1848 Denúncia presentada contra les obres que es realitzan al carrer 
Narcís Monturiol número 9

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un cobert, amb 
caràcter provisional, a precari i sense dret a indemnització, per l'ús exclusiu de 
magatzem en el carrer Narcís Monturiol número 9

2422421993/11/23 1994/02/22

1848Expedients de llicència d'obres menors per fer 60 m2. de paviment del garatge i 
30 m2. per arrebossar façana de l'immoble situat al carrer Bonavista 2 i 4 i 
darrera del carrer 11 de Setembre

2432431993/12/29 1994/01/11

1594 Comissió de Govern: 22/03/1994Permisos d'ocupació temporal de la via pública.  Sol·licituds per la instal·lació 
d'atraccions a la via pública. Setmana santa

1994/  /  1994/  /  

1850Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 60 m2. de gres a l'immoble 
situat al carrer Llorenç Artigas núm. 7

111994/01/04 1994/01/11

1850Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal de formigó en el 
Camí de Riells, desmontar 4 pals i instal·lació d'un altre segons planell que 
s'acompanya, intal·lació d'un pal en el Camí de Lloveres

221994/01/05 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 70 m2. a l'interior de 
l'immoble situat al carrer Creus núm. 81

331994/01/11 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2. el garatge situat al 
carrer Sagrera núm. 14

441994/01/11 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per canviar tub de desaigüa de 12 mts. 
En l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 93

551994/01/18 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per creuament i estesa amb cable 
subterrani 18/30 kv per varis carrers en el barri la Venderia, per millorar el 
servei elèctric i permetre la retirada d'un tram de linia aeria 11 kv. Montatge 
nova E.T. 20.472 La Venderia setons N.T. 438.001  436.463

661994/01/18 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per aplacar pedra en la part interior de 
la tanca en uns 4 mts. Lineals en el Camí de Lloveres núm. 14

771994/01/20 1994/01/25

1850Expedients de llicència d'obres menors per fer paviment en el pati interior de 10 
m2. en el carrer Sant Sadurni núm. 8

991994/01/21 1994/01/25
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1850Expedients de llicència d'obres menors per reforma i remodelació de façana i 
construcció de bany en planta golfes, en l'immoble situat al carrer Sant Pere 
núm. 22

11111994/01/27 1994/02/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per reparació de terrat i accès a l'edifici  
per eliminar humitats, en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 36

12121994/01/28 1994/03/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i cambra 
de bany en 32 m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 35

14141994/01/31 1994/02/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per arreglar portal del garaix per canviar 
porta amb basculant, sense modificar l'estructura, en l'immoble situat al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer núm. 32

15151994/02/01 1994/02/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per enllossar 20 m2. exterior de 
l'immoble situat al carrer Jaume Balmes núm. 14

16161994/02/01 1994/02/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per reforma de bany ja existent i 
vestuari annexe, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 86, local 
baixos A.

18181994/02/02 1994/06/28

1850Expedients de llicència d'obres menors per fer sostre nou del dipòsit existent 
d'aigua de 2 x 3,25 mts., en l'immoble situat al Mas Ullar

19191994/02/03 1994/03/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per ampliació d'habitatge consistent en 
cubrir terrasses, en l'immoble situat al carrer Bassella núm. 42

20201994/02/04 1994/02/22

1850Expedients de llicència d'obres menors per col·locar cartell anunciador en el 
camí de Lloveres núm. 3, i s'informa desfavorablement la instal·lació del retol 
anunciador utilitzant elements municipals

23231994/02/14 1994/03/22

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per sanejament de pared que dona al 
reguerot i posar-hi filat de 1 metre d'alçada i arrebossar pared del vei lateral 
esquerra. Carrer Amargura número 16

26261994/02/15 1994/  /  

1850Expedients de llicència d'obres menors per fer nous fonaments del tunel de 
rentat, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 31

29291994/02/21 1994/06/28

1851Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. de paret del 
garatge. Carrer Sagrera núm. 14

31311994/02/26 1994/03/08

1851Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta garatge sense variar 
estructura, en l'immoble situat al carrer Marinada núm. 12

32321994/03/01 1994/03/08

1851Expedients de llicència d'obres menors per reformes de distribució interior d'un 
habitatge situat al carrer Passatge Martina núm. 3, 2n.

33331994/03/01 1994/04/19

1851 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un cartell publicitari de 
2 x 1,30 mts.. Paratge Pi Solitari

34341994/  /  1994/03/03

1851Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana i fer aplacat de 
pedra de 5 m2. en l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 50

35351994/03/03 1994/03/08

1851Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2. el celler i 
enrajolar el terra 20 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 41

37371994/03/03 1994/03/22
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1851Expedients de llicència d'obres menors per reforma de façana en l'immoble 
situat en el carrer Sant Joan núm. 18

40401994/03/08 1994/04/19

1851Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar parets interiors d'uns 15 
m2., canviar porta exterior sense variar estructures i enrajolar uns 15 m2. 
interiors, en l'immoble situat al carrer Sant Pere núm. 14

41411994/03/09 1994/03/22

1851 Aquest expedient no sembla aprovatExpedients de llicència d'obres menors per l'obertura  d'un portal per tal de 
procedir a treure, els escombros i neteja del jardí del carrer Sant Joan número 
53

43431994/03/09 1994/  /  

1855 Aquest expedient no està aprovat i està posat dins l'expedient 
142/1994

Expedients de llicència d'obres menors per aixecar 3 m2. de paret ( que li va 
tirar a terra un camió) i posar-hi uralites a sobre. Carrer Havana núm. 16

44441994/  /  1994/03/10

1851Expedients de llicència d'obres menors per connexió al clavegueram general en 
una longitud de 6 mts. de la vivenda situada al carrer Hospital núm. 15

45451994/03/10 1994/03/22

1852Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar filat al voltant del terreny 
situat al carrer Dr. Zamenhof s/n, en 120 mts. Lineals i d'alçada 1 mts., atès que 
s'ajusta a la delimitació de la parcel·la núm. 11 del projecte de parcel·lació 
aprovat.

46461994/03/12 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un habitatge unifamiliar 
entre parets mitgeres i construcció de tanca, havent de modificar el projecte de 
la tanca, incrementant l'alçada de la mateixa fins a 1,80 mts.  en l'immoble 
situat al carrer Joncar núm. 30

48481994/03/14 1994/05/03

1852Expedients de llicència d'obres menors per renovar 60 m2. la teulada, sense 
modificar estructura, en l'immoble situat al carrer Barcelona núm. 56

50501994/03/15 1994/03/22

1852Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 80 m2. l'interior de 
l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 15

51511994/03/16 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera en 4,5 metres 
lineals al carrer Hospital núm. 15

52521994/03/17 1994/06/28

1852Expedients de llicència d'obres menors per distribució interior de tota la planta 
pis, en l'immoble situat al carrer Pont del Terme, núm. 2, 1er. 1a.

53531994/03/17 1994/07/12

1852Expedients de llicència d'obres menors  per arrebossar 30 m2. la paret exterior, 
fer 20 m2. de paviment i aixecar enllocat en 10 m2. en el jardí de la vivenda 
situada al carrer Llorens Artigas núm. 42

54541994/03/17 1994/05/03

1852Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. el terra de l'immoble 
situat al carrer Ponent núm. 19

55551994/03/21 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'una línia elèctrica 
subterrània d'alta tensió que transcorre pel carrer Travessia, Passatge 
Maragall, Plaça Dr. Robert, Baixador Torra i carrer Onze de Setembre

56561994/03/21 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors  per fer un envà per treure humitats al 
garatge, adosat a la paret de 4 x 3,5 mts., en l'immoble situat al carrer Avinguda 
Catalunya núm. 47

57571994/03/21 1994/04/19
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1852Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 60 m2. i 
tapar forats en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 65

58581994/03/22 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per repassar façana per poder-la pintar 
en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 35

59591994/03/22 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar canal des de la teulada al 
desaigüa del carrer en uns 20 mts. En l'avinguda Escoles núm. 11

61611994/03/23 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 12 m2. i arrebossar parets 
d'un celler en 22 m2. en l'immoble situat al carrer Sant Quirze núm. 6

62621994/03/24 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 75 m2. el garatge, i fer un 
sostre amb porexpan, en l'immoble situat al carrer Salvador Seguí núm. 8

63631994/03/24 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors per pintar 20 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Sant Pere núm. 24

64641994/03/24 1994/04/19

1852Expedients de llicència d'obres menors  per modificació del projecte aprovat 
segons llicència de data 21 de setembre de 1993 en els següents aspectes: 
planta baixa, introducció d'un espai destinat a garatge. Planta  1er. Pis que 
abans contemplava 2 habitatges, se'n suprimeix un, restant un espai destinat a 
cuina i menjador que forma un habitatge amb la resta d'espais de la planta 
baixa.

65651994/03/25 1994/04/19

1853 Hi ha una ordre de paralització obres. Aquest expedient no està 
aprovat

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un magatzem al 
Camí de Lloveres núm. 20

66661994/  /  1994/03/29

1853Expedients de llicència d'obres menors  per posar 4 m2. de rajoles a l'interior 
de l'immoble situat al carrer Sagrera núm. 7

67671994/04/05 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per reformar 3 ml. banc de cuina, 
enrajolar amb rajola de Valencia 10 m2. i canviar 25 m2. del terra de la cuina 
de l'immoble situat al carrer Avinguda Catalunya núm. 6

68681994/04/06 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per reparar la paret de la piscina 
situada en el carrer Narcís Monturiol núm. 11, en 6 m2.

69691994/04/07 1994/05/03

1853Expedients de llicència d'obres menors per canviar safareig per un de nou en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 36

70701994/04/07 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana en l'immoble situat 
al carrer Estricadors núm. 17

71711994/04/08 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per canviar dues unitats de finestres de 
fusta per al·lumini en el carrer Antoni Reig núm. 14

73731994/04/12 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per cobrir terrassa planta pis en 
l'immoble situat al carrer Vic núm. 17

74741994/04/12 1994/04/19

1853Expedients de llicència d'obres menors per posar 25 m2. de mosaic a la 
vivenda situada al carrer Joncar núm. 12

76761994/04/18 1994/05/03

1853Expedients de llicència d'obres menors per repassar 10 m2. l'arrebossat de la 
façana situada a l'Avinguda Catalunya núm. 41, i pintar-la

77771994/04/20 1994/05/03
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1853Expedients de llicència d'obres menors per modificació no estructural d'envans i 
renovació de cambra de bany en l'immoble situat al Camí del Dipòsit núm. 10

78781994/04/21 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per  enllosar 30 m2. la terrassa de 
l'immoble situat al  Passeig de les Oliveres núm. 2

79791994/04/22 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per canviar baixant canal de la teulada 
en 6 ml. I reforçar barbacana en 4 ml. en el carrer Joan Maragall. ( Plaça Doctor 
Robert núm. 2)

80801994/04/22 1994/05/17

1853 Paralització obres al Sr. Josep Paré Aliaga que realitza a la plaça 
de l'escletxa núm. 3

Expedients de llicència d'obres menors per canviar 5 marcs de les portes 
interiors, renovació de la cuina en 8 m2., renovació del bany en 6 m2. i canviar 
paviment en 60 m2. entre la cuina i el bany, en l'immoble situat a la Plaça 
Escletxa núm. 3 baixos.

81811994/04/22 1994/05/17

1853Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. de rajoles de la 
terrassa i arrebossar 30 m2. la cambra de la rentadora, en l'immoble situat al 
carrer Hospital núm. 54

82821994/04/26 1994/05/17

1853Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 20 m2. de façana en 
l'immoble situat al carrer Hospital núm. 54

83831994/04/30 1994/05/17

1853Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local, situat al 
carrer Vic núm. 4

84841994/05/02 1994/05/03

1853Expedients de llicència d'obres menors per efectuar moviment de terres en el 
carrer Padró núms. 6, 8 i 8 bis

86861994/05/03 1994/05/03

1853Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la botiga 30 m2. i enguixar 
30 m2. el sostre en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 14

89891994/05/03 1994/05/17

1853Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. del voltant de la 
piscina situada al carrer Agustí Santacruz núm. 38

91911994/05/10 1994/05/17

1853 Ordre d'execució de voreres a la Sra. Neus Mañosa Arbrieux finca 
Avinguda Catalunya núm. 81

Expedients de llicència d'obres menors per construcció de les voreres grafiades 
en color groc en el plànol de situació que s'acompanya en l'Avinguda Catalunya 
núm. 81

92921994/05/11 1994/06/14

1853 Aquest expedient ha estat informat desfavorablementExpedients de llicència d'obres menors per col·locació d'uns rètols anunciadors 
amb la llegenda " D'embotits Can Riera " en els elements indicadors existents 
de titularitat municipal. Diversos punts de la població

93931994/05/11 1994/06/28

1853Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar dues habitacions en un 
total de 13 m2. en l'immoble situat a la plaça Sant Antoni núm. 7

94941994/05/17 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 30 m2. la façana 
de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 68

95951994/05/18 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta del garatge en 
35 m2. i paviment, col·locació de porta basculant i porta peatonal, en l'immoble 
situat al carrer Barcelona núm. 10

96961994/05/21 1994/06/01
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1853Expedients de llicència d'obres menors per revestir de rajola el safareig en uns 
10 m2. i construcció d'un envà interior en 7 m2. en l'immoble situat al carrer 
Marinada núm. 6

97971994/05/24 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per reformar 65 m2. paviment del 
garatge en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 36

98981994/05/24 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 15 m2. la façana i 
enrajolar 30 m2. el garatge de l'immoble situat al Camí Can Bosch núm. 4

99991994/05/24 1994/06/01

1853Expedients de llicència d'obres menors per canviar 35 m2. de mosaic del 
menjador i canviar tela asfàltica i rajoles del terrat en 12 m2. en l'immoble situat 
al Passatge Mules núm. 9

1001001994/01/06 1994/05/25

1854Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar rètols lluminosos en el el 
local situat al carrer Travessia núm. 2 cantonada Rector Tomàs Vila

1011011994/05/28 1994/06/01

1854Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 15 m2. parets interiors 
per evitar humitats en el carrer Esquirol núm. 13

1021021994/05/31 1994/06/14

1854Expedients de llicència d'obres menors per fer revestiment interior d'una 
cisterna d'uns 15 m3. en el carrer Ntra. Sra. de Núria núm. 33

1031031994/05/30 1994/06/14

1854 Aquesta instancia queda anul·lada per la presentada en data 20-6-
1994 per la Sra. Teresa Vila. Amb aquest expedient hi la instància  
de l'expedient núm. 117/1994 informades les dues sol·licituds 
desfavorablament

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització consistent en la 
construcció d'un espai sotacoberta, a l'immoble situat al carrer Creus núm. 39, 
no contemplat en la llicència municipal concedida a Construcció Codinenca 
S.L. en data 6 de julio de 1992

1041041994/  /  1994/06/20

1854Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dos envans de 5 m2. 
i construcció de 35 m2. de cel ras, en el local A del carrer Travessia núm. 2

1051051994/06/07 1994/06/14

1854Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina, terra, fer 
estenedors i arreglar bany, en l'immoble situat al carrer Ponent núm. 28

1061061994/06/08 1994/07/12

1854Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar interior vivenda en 80 m2. 
i canviar 5 unitats sanitaris en l'immoble situat al carrer Piscina núm. 29

1071071994/06/07 1994/06/14

1854Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 24 m2. la façana lateral 
de l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà núm. 17

1081081994/06/08 1994/06/14

1854Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge al carrer 
Onze de Setembre s/n.

1091091994/06/08 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per canviar la banyera i posar 5 m2. de 
rajoles a la cambra de bany , en l'immbole situat al carrer Montserrat núm. 14

1101101994/06/04 1994/06/14

1854Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina i bany, enrajolar 
30 m2. interior del pis i fer regates per aigua a l'escala de l'immoble situat al 
carrer Dr. Reig núm. 10

1111111994/06/11 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per obrir el carrer per connectar amb la 
cloaca pel desgüàs de les aigües brutes, en el carrer Narcís Monturiol núm. 7-9

1121121994/06/13 1994/06/28

19/12/2016 Pàgina 577 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1854Expedients de llicència d'obres menors per fer rebaix de terra al garatge 
existent per fer una fossa per al cotxe i col·locació de 20 mts. de panot interior, 
en l'immoble situat al carrer Av. Castell de Montbui núm. 38

1131131994/06/15 1994/07/12

1854Expedients de llicència d'obres menors per canviar un tram de canal interior i 
canviar 1 m2. de rajoles de la cambra de bany en l'immoble situat al carrer 
Llorens Artigas núm. 11

1141141994/06/15 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per tancar la part posterior de la finca 
amb filat de 21 x 1 mts., en el c/ Castell de Montbui núm. 6

1151151994/06/16 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar amb rajola de valència 40 
m2. en l'immoble situat al carrer Tomàs Borrell núm. 4 baixos

1161161994/06/17 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per legalització planta àtic en l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 35

1181181994/06/21 1994/06/28

1854 Hi ha un avant-projecte amb el número de registre d'entrades 
699/1994

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge en el 
carrer Onze de Setembre s/n

1191191994/06/21 1994/06/28

1854Expedients de llicència d'obres menors per la realització d'obres de reforma de 
coberta i arrebossat de façana a l'habitatge situat al carrer Mirador núm. 4

1201201994/06/27 1994/07/26

1854Expedients de llicència d'obres menors per pintar les façanes de la vivenda 
situada a la urbanització Racó del Bosch, parcel·la 85

1211211994/06/27 1994/07/12

1854Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de 12 m2. de llosa al 
jardí de l'immoble situat al carrer Sagrera núm. 21

1221221994/06/29 1994/07/12

1854 Aquest expedient no està aprovat. Sols hi ha la carpeta de 
l'expedient i la sol·licitud

Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta del garatge i xanfranar 
el brancal. Carrer Joncar número 1

1231231994/07/01 1994/  /  

1854Expedients de llicència d'obres menors per excavació de terres i roca en el 
carrer Montseny cantonada carrer Piscina

1251251994/07/06 1994/07/12

1854Expedients de llicència d'obres menors per reparar 40 m2. patí interior i pintar-
lo, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 24

1261261994/07/06 1994/07/12

1854Expedients de llicència d'obres menors per l'execució del projecte d'estesa 
d'uns 120 mts. De xarxa aèria b/t als carrer Joncar i Àngel Guimerà, segons 
N.T. 491.843

1271271994/07/07 1994/07/26

1854Expedients de llicència d'obres menors  per arrebossar paret interior en uns 6 
m2. i canviar teules en 6 m2. al cobert existent al carrer Sant Isidre s/n.

1291291994/07/11 1994/07/26

1854Expedients de llicència d'obres menors per obrir dues finestres i eixamplar-ne 
una altra a l'habitatge situat al carrer Barcelona núm. 56

1301301994/07/14 1994/07/26

1854Expedients de llicència d'obres menors per reparar i pintar la façana de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 75

1311311994/07/14 1994/07/26

1854Expedients de llicència d'obres menors per realitzar obres de consolidació del 
terreny, segons memòria que s'acompanya al projecte, en el p.k. 3 de la Ctra. 
de Sant Miquel del Fai

1331331994/07/18 1994/09/06
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1854Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un moble suport a la 
vorera que dona front a la plaça Diputació i a l'accès al Camí de Lloveres

1341341994/07/19 1994/11/03

1854Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en uns 6 
m2. en l'immoble situat al carrer Havana núm. 24

1351351994/07/20 1994/09/06

1854Expedients de llicència d'obres menors per canviar uralites cremades en zones 
del cobert existent en uns 60 m2. en el Camí de Lloveres

1361361994/07/20 1994/09/06

1854Expedients de llicència d'obres menors per construcció de garatge i piscina en 
l'immoble situat a la urbanització Racó del Bosc, parcel·la núm. 65

1371371994/07/21 1994/10/04

1854Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un envà pluvial -amb 
uralita - 118 m2, en l'immoble situat al carrer Doctor Miquel Vila núm. 3

1381381994/07/22 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per reforma de la cuina en l'immoble 
situat a l'Avinguda Catalunya núm. 65

1411411994/07/26 1994/09/20

1855 Dins aquest expedient hi ha el expedient número 44/1994Expedients de llicència d'obres menors per col·locar un parell de bigues per 
aguantar unes plaques d'uralita del cobert i pavimentar 3 m2. el mateix, en el 
carrer Havana núm. 16

1421421994/07/29 1994/11/03

1855 Paralització obres al Sr. Joan Jordi Sanz Espinosa, que realitza a la 
finca situada a la " Urbanització les Sabrugues"

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una cisterna 
d'emmagatzemar aigua, mur de contenció de terres en tanca solar i 
acondicionament i neteja de zona del bosc, a la urbanització Vilalta núm. 24

1431431994/08/01 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per picar parets i arrebossar 60 m2. en 
l'immoble situat al carrer  Agustí Santacruz núm. 62 baixos

1451451994/08/05 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per la renovació dels sanitaris situats a 
l'immoble situat al carrer Pont de Terme núm. 1-3

1461461994/08/09 1994/10/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per tancar el terreny situat al carrer 
Estatut amb pals i tela metal·lica

1471471994/08/12 1994/11/15

1855Expedients de llicència d'obres menors per fer moviment de terres per la 
construcció d'un embassament d'aigua, en l'immoble situat a la Ctra. Sant 
Llorenç p.k. núm. 12,900

1481481994/08/13 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per fer pagats i pintar 64 m2. la façana 
de l'immoble situat al carrer Ponent núm. 30

1491491994/08/23 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per reparar balcó de la façana en 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 32, havent-se de limitar a 
reparar exclusivament la part deteriorada del balcó

1501501994/08/23 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per estesa d'uns 25 mts. de cable 
subterrani a 1000v, i estesa de 160 mts. de cable trenat per suports existents 
en el carrer Jaume Balmes per nou subministrament.

1521521994/08/26 1994/10/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per enguixar 525 m2 i enrejolar 100 m2 
en l'immoble situat al carrer Bassella  núm. 42, 2n.

1531531994/08/26 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per posar 35 m2. de rajoles a l'interior 
de l'immoble situat al carrer Maresme núm. 2

1541541994/08/29 1994/09/20
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1855Expedients de llicència d'obres menors per aplacat de 10 m2. de pedra en 
sòcol en l'immoble situat al carrer Hospital núm. 40

1551551994/08/29 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2. la paret lateral de 
l'immoble situat al carrer Sant Pere núm. 14

1561561994/08/30 1994/09/20

1868 Aquest expedient esta dins l'expedient d'obres número 194 / 1995Expedients de llicència d'obres menors es un estudi de detall 1581581994/  /  1994/09/05

1855Expedients de llicència d'obres menors per reparar 30 m2. de goteres a la 
terrassa, a l'immoble situat al carrer Creus núm. 6

1591591994/09/06 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 50 m2. de terrasso a 
l'interior de l'mmoble i arrebossar 50 m2. de parets en l'immoble situat al carrer 
Agustí Santacruz núm. 13

1601601994/09/06 1994/09/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cambra de bany i 
col·locar 50 m2. de mosaic al menjador de l'immoble situat al carrer Narcís 
Monturiol núm. 11

1611611994/09/06 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per canviar plat de la dutxa i 2,5 m2 de 
rajoles, en l'immoble situat al carrer Doctor Antoni Reig núm. 12

1621621994/09/13 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per desembosar una claveguera interior 
i canviar 34 m2. de mosaic en l'immoble situat al carrer Santo Domingo núm. 20

1641641994/09/14 1994/10/04

1855 Aquest expedient ha estat informat desfavorablementExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia de pals en 
la urbanització Racó del Bosc

1651651994/09/25 1994/11/30

1855Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de rajoles del terrat i 
restaurar la cuina de 16 m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 
107

1661661994/09/22 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per reposició de dos pals en el Castell 
de Montbui

1671671994/09/23 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per construcció de teulada i obertura de 
finestres a l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 13

1681681994/09/23 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana i fer fals 
sostre de Pladur en 35 m2. en l'immoble situat al carrer Travessia núm. 2

1691691994/09/27 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per construcció de part de coberta 
plana transitable, en l'immoble situat al carrer Camí de Can Bosc núm. 4

1701701994/09/28 1994/10/20

1855Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar garatge en 35 m2. en 
l'immoble situat al carrer Ildefons Cerdà núm. 27

1721721994/09/29 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors  per substitució de tres bigues de fusta 
per unes de portland, en l'immoble situat al carrer Hospital núm. 48

1731731994/09/30 1994/10/04

1855Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les obres d'ampliació 
consistents en engrandir la planta soterrani i construcció de planta entresol en 
l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 23

1741741994/10/04 1994/11/03
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1855Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. el garatge i canviar 
porta -sense modificar estructura-, en l'immoble situat al carrer Verge de Nuria 
núm. 20

1761761994/10/05 1994/10/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment de la terrassa en 
10 m2. en l'immoble situat al carrer Bassella núm. 3

1771771994/10/06 1994/10/20

1855Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'uns rètols de 1 x 0,40, 
amb una sortida de 20 cms., en l'immoble situat al carrer Travessia  núm. 2

1781781994/10/07 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les obres d'acabats 
d'interior d'un pis situat al carrer Pont del Terme núm. 2, 2n. 2a.

1791791994/10/07 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un bany per a 
minusvalids de 2,5 x 1,5 mts. en el carrer Piscina núm. 16

1801801994/10/17 1994/11/15

1855Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar interior en 10 m2. i 
arrebossar 30 m2. interior i fer un cel-ras de 10 m2. en l'immoble situat al carrer 
Llorenç Artigas núm. 7

1811811994/10/18 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per desembussar una claveguera 
interior en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 77

1821821994/10/18 1994/11/15

1855Expedients de llicència d'obres menors per canviar tela asfàltica en 25 m2. i 
posar 25 m2. de rajoles al terrat, en l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç 
núm. 23

1831831994/10/18 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local, autoritzat 
en l'expedient 148/86, en l'immoble situat al carrer Vic núm. 4

1841841994/10/19 1994/11/03

1855Expedients de llicència d'obres menors per posar tela asfàltica nova i posar 
rajoles en 15 m2. en el terrat de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila 
núm. 4, 2n.

1851851994/10/20 1994/11/03

1856Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 25 m2. de tela asfàltica pel 
terrat, en l'immoble situat al carrer Sant Quirze núm. 23

1861861994/10/20 1994/11/03

1856Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar amb caràcter provisional 
un pal davant de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 31

1871871994/10/24 1994/11/03

1856Expedients de llicència d'obres menors  per desenrunament i sanejament de la 
nau situada al carrer Rector Tomàs Vila núm. 31

1891891994/11/02 1994/11/03

1856Expedients de llicència d'obres menors per canviar barret xemeneia i pintar 6 
m2. sobre paviment del terrat, en l'immoble situat al carrer Prat de la Riba núm. 
3

1901901994/11/04 1994/11/15

1856Expedients de llicència d'obres menors per reparar teulada per tenir goteras en 
2 m2., i reparar pared del jardí en  2 m2. en l'immoble situat a la part posterior 
al carrer Agustí Santacruz núm. 80

1911911994/11/04 1994/11/15

1856Expedients de llicència d'obres menors per treure marquesina façana per estat 
en mal estat, de 10 x 0'50 mts. en l'immoble situat a la plaça Josep Umbert  
núm. 1

1921921994/11/08 1994/11/15
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1856Expedients de llicència d'obres menors per canviar 5 mts. De gres i enguixar un 
envà de 10 mts. En l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 58, 2n. 1a.

1931931994/11/10 1994/11/15

1856Expedients de llicència d'obres menors per poder conectar el tub de la 
claveguera al col·lector general, en el carrer Sant Sebastià

1941941994/11/11 1994/11/29

1856Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de murs i desaigües 
que se'n va endur l'aiguat del passat 10 d'octubre de 1994, en la finca Vallbona

1951951994/11/14 1994/12/13

1856Expedients de llicència d'obres menors per arreglar lloses de 3 balcons en 2 
m2. en l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 16

1961961994/11/14 1994/11/29

1856Expedients de llicència d'obres menors per fer sòcol de pedra a la façana de la 
casa en uns 2 m2. en el carrer Hospital núm. 58

1981981994/11/18 1994/11/29

1856Expedients de llicència d'obres menors  per fer envà per evitar humitats en 25 
m2. i arrebossar pared d'uns 20 m2. a l'interior de la casa situada a l'Avinguda 
Catalunya núm. 7

2002001994/11/22 1994/12/28

1856Expedients de llicència d'obres menors per reparar teulada en 2 m2. en 
l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 69

2012011994/11/23 1994/12/28

1856Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de l'estació 
transformadora 106 (" La Quica "), construida per un bloc prefabricat 
Ormazabal, en el Camí del Molí

2032031994/11/24 1994/12/13

1856Expedients de llicència d'obres menors per arreglar i repassar goteres de la 
teulada en 30 m2. en l'immoble situat al carrer Roger de Flor núm. 16

2082081994/12/05 1994/12/28

1856Expedients de llicència d'obres menors per pintar 10 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 35

2102101994/12/10 1994/12/28

1857Expedients de llicència d'obres menors per fer una obertura de finestra a 
l'immoble situat al carrer Montserrat núm. 34

2122121994/12/14 1994/12/28

1857Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment interior en 70 m2. i 
canviar banc de cuina de l'immoble situat al carrer Era Nova núm. 4

2152151994/12/19 1994/12/28

1856Expedients de llicència d'obres menors  per la realització de les obres 
d'execució d'una tanca i porta d'accès a la parcel·la núm. 25 de la urbanització 
" Les Sabrugues " fins els limits amb les 5 i 26 de la mateixa urbanització

2242241994/04/30 1994/07/26

1594Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Instal·lació d'atraccions per 
festes i fires. Instal·lació de taules i cadires a la via pública.

1994/  /  1995/  /  

1594Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Sol·licitud d'instal·lació de 
marquesina amb taules i cadires durant els mesos d'estiu al carrer Anselm 
Clavé

1994/  /  1995/  /  

1854Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de 
contenció de terres i excavació al carrer Montseny

1241241994/07/06 1995/01/10

1855Projecte d'enjardinament d'una finca 1571571994/09/01 1995/04/11
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1856Expedients de llicència d'obres menors per canviar 8 m2. de teules, reparar 10 
ml. "aiguafons" de la teulada feta malbé per els aiguats i col·locar  5 metres de 
barana de ferro al terrat en substitució d'una d'obra, en l'immoble situat a la  
plaça Església núm. 7

2022021994/11/24 1995/03/07

1856Expedients de llicència d'obres menors per reparar goteres teulada en 20 m2., 
arrebossar 50 m2. paret barana i fer de nou el coronament de la mateixa en 50 
ml. en el Camí del Dipòsit núm. 3

2042041994/11/24 1995/01/10

1857Expedients de llicència d'obres menors per posar 7 mts. De canal i empalmar-la 
en el desguas del carrer situat a la Sagrera núm. 3

2162161994/12/20 1995/01/10

1857Expedients de llicència d'obres menors per fer el tancat de la parcel·la situada 
a la zona industrial Pla de la Costa

2182181994/12/22 1995/01/10

1857Expedients de llicència d'obres menors per aixecar panot de la vorera per poder 
conectar la claveguera de la casa a la general del carrer Piscina núm. 30

2212211994/12/30 1995/01/24

1594 Comissió  Govern: 07/03/1995Permisos d'ocupació temporal de la via pública.  Sol·licituds per la instal·lació 
d'atraccions a la via pública. Setmana santa

1995/  /  1995/  /  

1594 Comissió de Govern: 07/03/1995Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Sol·licitud per la instal·lació 
d'una atracció a la via pública

1995/  /  1995/  /  

1594Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Aprovació de la instal·lació d'un 
circ a la via pública.

1995/  /  1995/  /  

1858Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Mirador núm. 14

111995/01/02 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 12 m2. de gres en una 
habitació de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 58, 3er. 1a.

221995/01/03 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edificació existent a la 
plaça Dr. Robert núm. 8

441995/01/04 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per tancament de solar situat al carrer 
Llorens Artigas

551995/01/05 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. d'una habitació i 
col·locar 9 m2. de terrasso en l'immoble situat al carrer Sant Antoni núm. 19

661995/01/09 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per capsar amb trenca aigües una paret 
de 8 mts. Lineals i pintar la façana en 60 m2. en l'Avinguda Catalunya núm. 41

771995/01/09 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per arreglar desguàs en mal estat i 
paviment de 40 m2. en el magatzem del carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 22

881995/01/09 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilització d'una paret 
interior de 30 m2, en el carrer Roure Gros núm. 25

991995/01/09 1995/01/24

1858Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar rètol a la façana de 
l'immoble situat al carrer Travessia núm. 18

10101995/01/16 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per fer banc de cuina nou de 2, 5 m. i 
enrajolar 6 m2. en l'immoble situat al carrer Figueretes

11111995/01/19 1995/02/07
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1858Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 40 m2. de terrasso el 
garatge i fer un envà aïllant de 40 m2 per treure la humitat, en l'immoble situat 
al carrer Sant Quirze núm. 29

12121995/01/21 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de part  de l'edifici de 
"Can Bosch" per adaptar-lo a restaurant, havent d'instal·lar el corresponent 
sistema de depuració d'aigües

13131995/01/24 1995/10/02

1858Expedients de llicència d'obres menors per fer reformes a la façana, consistents 
en obrir portal en planta baixa per entrada vehicle, en l'immoble situat al carrer 
Estricadors núm. 2

14141995/01/13 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menorsper arrebossar 100 m2. paret del jardí i 
pavimentar 50 m2. el terra del jardí situat a l'Avinguda Catalunya núm. 16

15151995/01/24 1995/02/07

1858 Aquest expedient no ha estat aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la legalització d'unes obres per 
tramitar l'expedient de concessió d'una escomesa d'aigua. Urbanització Racó 
del Bosc parcel·la núm. 94

16161995/  /  1995/01/28

1858Expedients de llicència d'obres menors  per reparar paret per humitats a 
l'interior en 7 m2., i canviar pica de la cuina i canviar 7 m2. de rajoles de la 
mateixa, en l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 5

17171995/01/30 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per canviar 16 m2. de rajoles (bany i 
cuina), canviar els sanitaris i canviar rajoles del pis en 60 m2. en l'immoble 
situat al carrer Travessia núm. 8, 2n.

18181995/01/30 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 70 m2. la façana 
de l'immoble situat a la plaça Dr. Robert núm. 4

19191995/01/31 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4 m2. de gelosia per pavés 
de vidre en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 39

20201995/02/01 1995/02/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cambra de bany, en  
l'immoble situat a la plaça Sagrera núm. 7

22221995/02/03 1995/02/21

1858Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta d'entrada a la casa i la 
del garatge -el portal del garatge es modifica i es fa més estret- i arrebossar 
parets de la façana en  100 m2. en la vivenda situada en el carrer Joncar núm. 
32

23231995/02/03 1995/02/21

1858Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Barcelona núm. 16

25251995/02/07 1995/02/21

1858Expedients de llicència d'obres menors per treure mostrador de bar i dos 
envans en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 58

27271995/02/10 1995/02/21

1858Expedients de llicència d'obres menors per obrir el carrer per procedir a fer una 
escomesa d'aigua per la vivenda situada al carrer Creus núm. 60, havent de 
reposar en el seu cas, les infraestructures existents.

28281995/02/13 1995/02/21

1858Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en 15 
m2. en la vivenda situada al carrer Havana núm. 15

29291995/02/14 1995/02/21
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1858Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar una habitació de 2,5 x 5 
mts, obrir portal en un envà, modificar portal exterior, convertint-lo en finestra, 
sense modificar estructura i fer bany de 2 x 1 mts., en l'immoble situat al carrer 
Havana núm. 21

30301995/02/16 1995/02/21

1858 Hi ha un decret de paralització obres propietat del Sr. Lluís 
Capdevila i Segalés. Carrer Barcelona núm. 42

Expedients de llicència d'obres menors per canviar bigues de la teulada d'un 
cobert al carrer Barcelona núm. 42

31311995/02/20 1995/03/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar provisionalment dos pals 
per enderroc de la casa situada a la plaça Doctor Robert núm. 8, havent de 
col·locar-se junt a l'alineació del carrer per garantir el pas de vianants pel tram 
de vorera

33331995/02/21 1995/03/07

1858 Hi ha un avant-projecteExpedients de llicència d'obres menors per ampliació i reforma d'un habitatge 
unifamiliar al carrer Joncar núm. 14

34341995/02/22 1995/03/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per reformes a la cambra de bany, 
modificació d'uns 35 m2 d'envans, posar 50 m2. rajola de terra, i repassar la 
façana de l'immoble situat al carrer Sant Climent núm. 13

35351995/02/23 1995/03/22

1858Expedients de llicència d'obres menors per reforma de 3 m2. de cuina i 3 m2. 
de bany, sense modificar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Estricadors 
núm. 54.

36361995/02/23 1995/03/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 15 m2. de jardí de 
l'immoble situat al carrer Pervera núm. 16

37371995/02/23 1995/03/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per aplanar 3 m3 de roca, pavimentar i 
enrajolar 15 m2, arrebossar 30 m2. l'interior de la casa i arreglar desguassos 
en l'immoble situat al carrer Creu del Terme núm. 7

38381995/02/24 1995/04/11

1858Expedients de llicència d'obres menors per fer barbacoa, i arrebossar 100 m2. 
parets del jardí, en l'immoble situat al carrer Vic.  Es denega la senyalització 
d'entrada al garatge, que s'estudiarà pels Serveis Tècnics d'aquesta Corporació.

39391995/02/24 1995/06/07

1858Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 80 m2. el garatge situat 
al carrer Agustí Santacruz núm. 94

40401995/02/27 1995/03/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar les façanes de l'immoble 
situat al carrer Bonavista núm. 4

41411995/02/27 1995/03/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 110 m2. de parets, 
posar 60 m2. de plaques de guix, enrajolar 70 m2. i canviar la porta d'entrada 
per una d'alumini en l'immoble situat al carrer Tomàs Borrell núm. 22

43431995/02/28 1995/03/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per canviar passamans del terrat i 
arrebossar interiors barana terrat en l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 70

44441995/02/28 1995/03/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació d'una part de la teulada 
situada al Mas Paré.

46461995/03/01 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per fer unes jardineres a l'exterior de 15 
x 0,20 mts. en l'immoble situat al carrer Narcís Monturiol núm. 11

47471995/03/01 1995/03/07
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1859Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2. pared jardí de 
l'immoble situat al carrer Pervera núm. 25

48481995/03/03 1995/03/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2 de paviment interior 
de l'immoble situat al carrer Llevant núm. 3-5, 1er., dreta

49491995/03/04 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per obertura de finestra en façana 
posterior, convertir una habitació de 10 m2. en cuina, pavimentar interior 50 
m2. sobre l'existent, forrar 16 esglaons d'escala amb gres i pintar 40 m2. la 
façana de l'immoble situat al carrer Amargura núm. 17

50501995/03/06 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per convertir finestra en balcó -sense 
variar estructura- en la part posterior del carrer Barcelona núm. 24

51511995/03/08 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 12 m2. la paret interior 
del jardí situat al carrer Sant Isidre núm. 13

52521995/03/08 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per canviar esglaons vells de l'escala 
per uns de nous, en l'immoble situat al carrer Llorens Artigas núm. 11

55551995/03/09 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per enllosar 80 m2. part  exterior de la 
finca situada al carrer Sagrera núm. 21

56561995/03/09 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. la terrassa situada 
al Passeig de les Oliveres núm. 2-4

58581995/03/10 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dos serveis amb 
rentamans, plat de dutxa i sanitari, a la parcel·la núm. 6, naus 6-7-8 i 9 del 
poligon Industrial Pla de la Costa

60601995/03/14 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per refer paret del jardí per estar en mal 
estat, de 15 x 2,5mts. D'alçada immoble situat al carrer Sant Joan núm. 59

61611995/03/14 1995/03/22

1859Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina i ampliació 
de garatge en l'immoble situat al carrer Llorens Artigas núm. 5

64641995/03/25 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. de teules, sense 
variació de l'estructura, en l'immoble situat a la plaça Rectoria núm. 1

65651995/03/28 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per modificar una finestra, sense variar 
l'estructura, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 23

66661995/03/30 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. de paret i pintar 
16 m2. la façana de baix de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 
13

68681995/04/03 1995/04/11

1859Expedients de llicència d'obres menors per construcció de plataforma adossada 
a piscina existent, en l'immoble situat al Passeig de les Oliveres núm. 9

69691995/04/10 1995/06/07

1859Expedients de llicència d'obres menors per canalització clavegueram 
provisional en 103 mts. Lineals al carrer Consell de Cent.

70701995/04/10 1995/04/25

1859Expedients de llicència d'obres menors per ampliació edifici bifamiliar situat al 
carrer Piscina núm. 39

71711995/04/12 1995/05/09
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1860Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. paviment interior de 
la vivenda situada al carrer Vic núm. 19

73731995/04/18 1995/04/25

1860Expedients de llicència d'obres menors per posar 4 m2. de rajoles a la cambra 
de bany de l'immoble situat al carrer Sagrera núm. 2

74741995/04/18 1995/04/25

1860Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 6 m2. la cuina de 
l'immoble situat al carrer Doctor Reig núm. 10 , 1er.

75751995/04/18 1995/04/25

1860Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Llorens Artigas núm. 3

76761995/04/08 1995/05/09

1860Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 60 m2. la façana i 
canviar 17 mts. de canal en l'immoble situat al carrer Joncar núm. 10

77771995/04/19 1995/05/09

1860Expedients de llicència d'obres menors per legalització de modificacions 
introduides durant el decurs de les obres d'una vivenda unifamiliar situada al 
carrer Soleia núm. 34

78781995/04/19 1995/05/27

1860Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de paret de 20 m x 1 
mts. De separació de veïns malmesa per les pluges i col·locar pals i filat, en la 
urbanització Vilalta.

79791995/04/23 1995/05/24

1860Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local, autoritzat 
en l'expedient 148/1986, en l'immoble situat al carrer Vic núm. 4

81811995/04/25 1995/04/25

1860Expedients de llicència d'obres menors per pintar 25 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Sagrera núm. 3

82821995/04/27 1995/05/09

1860Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar interior en 90 m2., 
arrebossar façana i pintar-la en l'immoble situat al carrer Doctor Reig núm. 10, 
2n.

83831995/04/27 1995/05/09

1860Expedients de llicència d'obres menors per reformes en la vivenda unifamiliar 
entre mitgeres, en l'immoble situat al carrer Amargura núm. 21

84841995/04/28 1995/05/24

1860Expedients de llicència d'obres menors per tancament provisional de solar amb 
pals i filat en el carrer Mestral cantonada Consell de Cent.

85851995/05/04 1995/05/24

1860Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina en 6 m2. 
i arrebossar parets del menjador i saleta en 22 m2. en l'immoble situat al carrer 
Vic núm. 34

86861995/05/06 1995/05/24

1860Expedients de llicència d'obres menors per canviar una porta de garatge, sense 
modificar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 42

87871995/05/09 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 10 m2. el celler de 
l'immoble situat al carrer Creus núm. 47

88881995/05/09 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 42 m2. interior dels 
baixos de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 27

89891995/05/09 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar el terra en 20 m2., 
enrajolar les parets en 30 m2. i canviar peces de marbre, de la façana en uns 6 
m2. en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 15

90901995/05/11 1995/05/24
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1861Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar interior de la piscina de 
3,40 x 7 x 1,60 mts.  situada al carrer Vic núm. 12

91911995/05/12 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per pintar 93 m2. les façanes de 
l'immoble situat al carrer Escletxa núm. 1, cantonada carrer Marinada

93931995/05/10 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per posar panot a la vorera en 1,5 x 
0,60 mts. Carrer Narcís Monturiol núm. 6

94941995/05/10 1995/05/24

1861Expedients de llicència d'obres menors per pintar i arrebossar la façana situada 
als baixos del carrer Agustí Santacruz núm. 27 i denegar la col·locació de 
cartells d'acord amb la documentació presentada

98981995/05/17 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per canviar 3 m2. de rajoles de la 
cambra de bany de l'immoble situat al carrer Joncar núm. 22 bis

1001001995/05/17 1995/05/24

1862 Sol·licitud llicència 1ª ocupació habitatge carrer Pervera núm. 26 A . 
Algún lloc posa carrer Pervera núm. 26 A i altres llocs Pervera B

Expedients de llicència d'obres menors per modificació projecte bàsic 
d'habitatge B en edifici bifamiliar entre parets mitgeres, en l'immoble situat al 
carrer Pervera núm. 26, habitatge B

1011011995/05/18 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per reparar teulada de 50 m2. en 
l'immoble situat al carrer Mossèn Josep Rossell s/n

1021021995/05/19 1995/05/24

1862Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'una guia a una escala 
interior -d'uns 12 graons-,  en el carrer Cirerers núm. 2

1031031995/05/26 1995/10/02

1862Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. les rajoles de la 
cuina de l'immoble situat al carrer Maresme núm. 3

1041041995/05/26 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció en 
el carrer Pont del Terme, cantonada carrer Anselm Clavé

1051051995/05/27 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per obres de restauració (pulir, protegir, 
pintar i arrebossar) en l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 
7

1061061995/05/27 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 10 mts. de barana en 
l'immoble situat al carrer Piscina núm. 16

1071071995/05/29 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per arreglar pilar de pedra de l'entrada i 
coronament de la paret de la façana en 6 ml.  en l'immoble situat al carrer 
Verge de Núria núm. 2

1081081995/05/31 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per revestir de pedra la tanca del carrer 
en 20 m2., i arrebossar 70 m2. la façana de la planta baixa en l'immoble situat 
al carrer Joaquim Mir núm. 1

1091091995/06/05 1995/06/07

1862Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50 m2. el terra de 
l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 17

1101101995/06/06 1995/06/07

1863Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana i fer uns pegots 
d'arrebossat a l'immoble situat al carrer Sant Pau núm. 2

1121121995/06/07 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per construcció de cobert agrícola 
(canera) a la ctra. Sant Miquel del Fai, p.k. 3

1131131995/06/07 1995/07/12
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1863 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'unes canalitzacions 
soterrades amb 6 tubs de PVC formigonats per instal·lar dintre dels mateixos 
els conductors d'alta i baixa tensió, en el "Perimetre d'Actuació Homogènia Les 
Escoles".

1141141995/  /  1995/06/08

1863 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 7/1996, 
12/1997 i 68/2003

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un cobert agrícola. 
Paratge La Bohiga de la Serra

1151151995/  /  1995/06/08

1863Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana, fer uns 
pegats de morter i baixar graó portal, en l'immoble situat al carrer Travessia 
núm. 2 baixos

1171171995/06/16 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per modificació del pendent de la 
teulada situada al carrer Padró núm. 8

1181181995/06/16 1995/10/16

1863Expedients de llicència d'obres menors per emporlanar 20 m2. parets interiors 
de l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz núm. 22, per evitar humitats

1191191995/06/17 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per pintar 12 m2. les façanes de 
l'immoble situat al carrer Sant Pere núm. 14 i Sant Isidre núm. 7

1211211995/06/19 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per canviar bastiments de dues 
finestres en l'immoble situat al Camí de les Elies núm. 8

1221221995/06/20 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per posar sòcul de rajoles a la façana 
de 5 m2. en l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 28

1231231995/06/20 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 1 m2. la paret de tanca 
del jardí situat al carrer Montseny núm. 3

1241241995/06/20 1995/07/12

1863Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i enguixar el garatge en 
24 m2. en l'immoble situat al carrer Creus núm. 7

1251251995/06/21 1995/07/12

1863 Aquest expedient d'obres està relacionat amb l'expedient d'activitats 
número 3/1995

Expedients de llicència d'obres menors per la realització de les obres 
consistents en les reformes dels quartos de bany, situats al fons del local situat 
al carrer Mossèn Baldelló núm. 12

1261261995/06/22 1995/10/23

1863 El dia 4 d'octubre de 1995 el Sr. Francesc Casals renuncia a les 
obres de legalització interessades  a la sol·licitud de llicència 
d'obres expedient 127/1995

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització i alhora de 
reconstrucció d'un habitatge. Paratge " El Paré"

1271271995/06/26 1995/10/04

1864Expedients de llicència d'obres menors per reforma  de cambra de bany, 
canviant dues unitats, al carrer Rector Tomàs Vila núm. 11, 3er. 1a.

1281281995/06/28 1995/07/12

1864Expedients de llicència d'obres menors per construcció de cisterna i barbacoa 
en el carrer Narcís Monturiol núm. 6

1291291995/06/29 1995/10/02

1864Expedients de llicència d'obres menors  per pintar 150 m2. la façana de 
l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 35

1301301995/06/29 1995/07/12

1864Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2. de sota el balcó 
de l'immoble situat al carrer Vinyetes núm. 11

1311311995/07/01 1995/10/02
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1864Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 60 m2.  parets interiors i 
pintar els despatxos, en l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 21 
baixos

1331331995/07/04 1995/07/12

1864Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 70 m2. magatzem situat al 
carrer Sant Joan núm. 4

1351351995/07/07 1995/07/12

1864Expedients de llicència d'obres menors per picar els baixos de la casa en uns 
64 m2. i tornar a arrebossar, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
núm. 62

1381381995/07/12 1995/07/24

1864Expedients de llicència d'obres menors per substitució de 4 bigues de fusta per 
4 de formigó en l'immoble situat al carrer Vic núm. 15

1391391995/07/13 1995/07/24

1864Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'envans en local 
comercial al local situat al carrer Agustí Santacruz núm. 3, 1er. 2a.

1401401995/07/14 1995/09/04

1864Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana del carrer Agustí 
Santacruz núm. 8 i Travessia

1411411995/07/14 1995/07/24

1864Expedients de llicència d'obres menors per execució d'una línea elèctrica 
subterrània trifàsica a 25 kv. De 0,565Km de longitud total que parteix de la 
ET.95 "Travessia" i finalitza en el nou centre de transformació ET-118 "Av. 
Catalunya" amb un trafo de 315 kva., relació 25/0, 380-0, 220 kv, en nucli urbà 
de Sant Feliu

1421421995/05/13 1995/07/14

1864Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana en 20 m2. i 
pintar 150 m2. situada al carrer Piscina núm. 33

1431431995/07/17 1995/07/24

1864Expedients de llicència d'obres menors per tancament del solar situat a la 
urbanització Racó del Bosc parcel·la 91

1481481995/07/21 1995/09/18

1864Expedients de llicència d'obres menors per arreglar la teulada i col·locar una 
canal en l'immoble situat al carrer Estricadors núm. 7

1501501995/07/28 1995/09/18

1864Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edifici existent al 
carrer Bassella cantonada carrer Vic

1521521995/07/31 1995/09/04

1864Expedients de llicència d'obres menors per pintar i fer pagats a la façana en 
uns 90 m2., aixemplar portella comptadors aigua i canviar rajoles de la cambra 
de bany en 12 m2., en la vivenda situada al carrer Doctor Antoni Reig núm. 8

1541541995/08/02 1995/09/04

1864 Sols hi ha una sol·licitud i uns planolsExpedients de llicència d'obres menors per acabament d'edifici carrer Sant 
Quirze

1551551995/08/04 1995/  /  

2256 Aquest expedient sols consta de la sol·licitudExpedients de llicència d'obres menors per refer un mur i pilars -això es degut a 
un accident que hi va haver amb una grua-. Ctra. Sant Miquel del Fai 
cantonada carrer Cirerers

1581581995/08/09 1995/  /  

1865 Ordre de paralització obres al Sr. Joan Salamaña Bardera al carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 10

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de la distribució de la 
planta baixa i rehabilitació de la façana de l'immoble situat al carrer Rector 
Tomàs Vila núm. 10

1601601995/08/16 1995/10/16
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1865 Paralització obres al Sr. Carlos Serra Betran al carrer Piscina núm. 
16. Aquest expedient no ha estat aprovat. Hi ha un informe tècnic 
per procedir a l'enderroc de les obres de la part opaca que 
sobrepassa la cota dels 3 mts. d'alçada.

Expedients de llicència d'obres menors per l'adaptació de les obres realitzades 
al que preveuen les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi. Carrer 
Piscina núm. 16

1621621995/  /  1995/08/24

1865Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 110 m2. de gres en 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 60

1631631995/08/29 1995/10/02

1865Expedients de llicència d'obres menors per pintar 35 m2. la  façana i enrajolar 
el terra del garatge en uns 30 m2. en l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló 
núm. 14

1641641995/09/04 1995/10/02

1865Expedients de llicència d'obres menors per construcció de 12 metres lineals de 
vorera al carrer Sant Sebastià núm. 5

1651651995/09/04 1995/11/13

1865Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 40 m2. la façana 
de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 77

1671671995/09/05 1995/10/02

1866 Expedient de projecte bàsic núm. 220/1994 i expedient de llicència 
relacionada  núm. 55/1997. Informe ocupació via pública. Sol·licitud 
nombre d'habitatges . Requeriment execució obres. Requeriment 
per retirar de la via pública uns elements verticals.

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de 
contenció de terres provisional en el subsòl de la vorera per possibilitar la 
construcció del mur de contenció de terres de l'aparcament de l'edifici situat al 
carrer Travessia núm. 14, Ptge. Mut núm. 1 i Dr. Reig núm. 9

1681681995/09/12 1995/09/18

1866Expedients de llicència d'obres menors per fer 33 m2. de celras en el carrer 
Mirador núm. 10, 1er.

1691691995/09/19 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per canviar 1 m2. de teules de la 
teulada, repassar 16 m2. el terrat i reforçar 10 m2. tres murs existents, en 
l'immoble situat al carrer Camí de Lloveres s/n

1701701995/09/21 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per fer aplacat de pedra natural, sòcul 
en la paret posterior de la casa per evitar humitats, de 10 x 0,60 mts., en el 
Camí de les Elies núm. 14

1711711995/09/21 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 40 m2. del terra i canviar 
20 m2. de rajoles de la cuina de l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 63

1721721995/09/22 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. de rajoles del terrat 
situat al carrer Sagrera núm. 23

1751751995/09/26 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per desplaçament provisional de xarxa 
aèria bt. Al final de la Baixada de Can Mut pel nou subministrament

1771771995/09/27 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per refer tanca existent del carrer 
Ponent núm. 19

1791791995/09/27 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local, autoritzat 
en l'expedient 148/1986, en l'immoble situat al carrer Vic núm. 4

1811811995/09/29 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2. la façana 
posterior de l'immoble situat al carrer Mirador núm. 14

1821821995/10/02 1995/10/16

1866Expedients de llicència d'obres menors per allargar 4 mts. La canal de recollida 
d'aigües pluvials al carrer Roure Gros núm. 25

1831831995/10/02 1995/10/16
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1866Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar 20 m2. de paret i 
col·locar 30 m2. de terra en la vivenda situada al carrer Sagrera núm. 14

1851851995/10/03 1995/10/16

1867Expedients de llicència d'obres menors per modificar rasant de la rampa 
d'accès a la seva finca - 4 m2. - , situada al carrer Pervera núm. 34

1861861995/10/04 1995/11/27

1867Expedients de llicència d'obres menors per reforma cuina de 8 mts.  en 
l'immoble situat al carrer Farigola núm. 1

1871871995/10/05 1995/10/16

1867Expedients de llicència d'obres menors per  arrebossar 12 m2. una paret del c/ 
Pont del Terme núm.5

1881881995/10/05 1995/10/16

1868Expedients de llicència d'obres menors per modificació d'obertura en local 
comercial de planta baixa situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 8

1911911995/10/05 1995/10/16

1868Expedients de llicència d'obres menors per efectuar moviment de terres al solar 
situat al carrer Racó del Bressol núm. 10

1921921995/10/09 1995/10/21

1868Expedients de llicència d'obres menors per reomplir els xaragalls del carrer 
Pirineus amb formigó

1931931995/10/09 1995/10/16

1868Expedients de llicència d'obres menors per legalització obres en la vivenda 
situada al Racó del Bosc, parcel·la  69

1951951995/10/13 1995/10/30

1868Expedients de llicència d'obres menors per fer obertura de finestra a la façana 
de l'immoble situat al Camí Can Bosc núm. 6

1961961995/10/14 1995/10/30

1868Expedients de llicència d'obres menors per escatar i arrebossar 50 m2. la 
façana de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 4

1971971995/10/14 1995/10/30

1868Expedients de llicència d'obres menors per construcció de porxo garatge en el 
solar situat al carrer Esquirol núm. 22

1981981995/10/17 1995/10/30

1868 Instal·lació d'una grua a la via pública (pl. Josep Umbert Rosàs), 
interessada pel Sr. Josep Mª Hernández Canals

Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta en edifici 
existent al carrer Rectoria núm. 2

1991991995/10/17 1995/11/27

1868Expedients de llicència d'obres menors per fer 10 m2. de paret i arrebossar per 
evitar humitats, en l'immoble situat al Camí Can Bosc núm. 4

2002001995/10/19 1995/10/30

1869Expedients de llicència d'obres menors per reformar un bany de 6 m2. en 
l'immoble situat al carrer Joncar núm. 34

2012011995/10/20 1995/10/30

1869Expedients de llicència d'obres menors per legalització d'obres en la vivenda 
situada al carrer Bassella cantonada carrer Roger de Flor

2032031995/10/13 1995/10/30

1869Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. el pis 1er. situat al 
carrer Sant Quirze núm. 4

2042041995/11/03 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per arreglar marxa-peu del portal del 
carrer Ponent núm. 10

2052051995/11/06 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per pintar 230 m2. les façanes de 
l'immoble situat al carrer Vinyetes núm. 1

2062061995/11/06 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per arreglar ràfecs -10ml.- a l'immoble 
situat al carrer Joncar núm. 21

2092091995/11/11 1995/11/27
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1869Expedients de llicència d'obres menors per ampliació en planta soterrani al 
carrer Hospital núm. 23

2102101995/11/20 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de bany, obertures de 
finestres i reforma claraboia, en l'habitatge unifamiliar situat al carrer Sant 
Antoni núm. 3

2112111995/11/20 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per construir mur de contenció a la 
carretera Sant Llorenç núm. 28

2132131995/11/23 1995/11/27

1869Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar el garatge i les golfes en 
100 m2. i enrajolar el terra de les golfes en 20 m2. en el carrer Racó del 
Bressol núm. 12

2162161995/11/27 1995/12/11

1869Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 24 m2. de panot al jardí i 
reparar desaigües garatge, en l'immoble situat al carrer Ponent núm. 17

2172171995/11/30 1995/12/11

1869Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra del pis en 85 m2. i 
les rajoles de la cuina i del bany en uns 20 m2. en l'immoble situat al carrer 
Mossèn Baldelló núm. 17, at. 2a.

2182181995/12/04 1995/12/11

1869Expedients de llicència d'obres menors per desmontar cabina existent i 
substitució per suport cubert en la Plaça Diputació, així com construcció de 
canalització accesoria per dotar-la de llum de servei telefònic

2302301995/  /  1995/  /  

1869Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de l'entrada principal de 
la vivenda situada al carrer Can Bosc núm. 8

2312311995/04/19 1995/05/09

1869 ordre de paralització d'obres.Expedients de llicència d'obres menors per ampliar la planta soterrani i la planta 
pis primer en la vivenda situada al carrer Pervera núm. 10

2322321995/04/28 1995/06/07

1869 Ordre d'execució d'obres al Sr. José Serrano Termiño a la finca 
situada a la urbanització Racó del Bosc, parcel·la núm. 39

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció 
de terres. Urbanització Racó del Bosch, parcel·la 39

2342341995/08/05 1995/10/16

1869Expedients de llicència d'obres menors per treure 6 m3. de terres i les plantes 
que afecten la paret mitgera de la planta baixa de la finca confrontant al número 
4 del carrer Rector Tomàs Vila

2352351995/08/29 1995/10/02

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors  per posar un parell de rètols al carrer 
Agusti Santacruz i al passatge Jorba

2362361995/06/21 1995/  /  

1866Expedients de llicència d'obres menors per reomplir amb terres el terreny de 
200 m2. per anivellar-lo al carrer, situat al davant del carrer Salvador Seguí 
núm. 8

1761761995/09/27 1996/02/19

1866Expedients de llicència d'obres menors per reforma de la vivenda situada al 
carrer Sant Sadurní núm. 15

1801801995/09/27 1996/01/22

1868Expedients de llicència d'obres menors per canviar biques de coberta d'un 
cobert, a l'immoble situat al carrer Barcelona núm. 42

1901901995/10/05 1996/02/19

1869Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les modificacions 
introduides en el decurs d'execució de les obres per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat, en el carrer Cirerers núm. 6

2022021995/10/25 1996/05/13
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1869Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit de purins, 
murs de contenció de terres i reparació sostre caseta a la granja "La Buana"

2072071995/11/06 1996/02/19

1869Expedients de llicència d'obres menors per l'execució de moviment de terres als 
efectes d'implantar-hi unes pistes de petanca i un camp de futbol sala a la 
Urbanització Racó del Bosc "Zona Equipaments"

2192191995/12/04 1996/03/18

1869Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 m2. de rajoles de la cuina 
en l'immoble situat al carrer Dr. Reig núm. 12 baixos

2212211995/12/05 1996/01/08

1869Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge al Camí de 
les Elies núm. 12, condicionat a que la barana de tancament ocap de la 
terrassa no sobrepassi l'alçada del mur existent

2222221995/12/14 1996/03/18

1869Expedients de llicència d'obres menors per posar 110 m2. de revestiment 
d'uralita al lateral de la façana situada al carrer Sant Pau núm. 16

2232231995/12/14 1996/01/08

1869Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50 m2. la terrassa situada 
al carrer Bonavista núm. 2

2242241995/12/18 1996/01/08

1869Expedients de llicència d'obres menors per canviar 9 m2. les rajoles de la 
terrasa situada al carrer Agustí Santacruz núm. 3

2252251995/12/18 1996/01/08

1868Expedients de llicència d'obres menors per canviar 70 m2. de paviment interior, 
reformar cuina 9 m2. i reformar bany en 4m2. de la vivenda situada al carrer 
Agustí Santacruz núm. 107

2262261995/12/19 1996/01/08

1869Expedients de llicència d'obres menors per tapar un portal, fer una paret al jardí 
de 1,20 x 4 mts., i tapar un balcó interior, en l'immoble situat al carrer Ildefons 
Cerdà núm. 8

2272271995/12/22 1996/01/08

1869 Sol·licituds dels Srs. Mª Rosa Viñals i Jordi Garcia Villagrasa 
interessant instal·lació d'escomeses d'aigua. Denúncies i decrets 
alcaldia sobre les obres realitzades per Bugnat S.L. al carrer Joncar 
núm. 27 cantonada carrer Àngel Guimerà. El Sr. Pedro Rodes 
Sánchez denúncia obres corresponents a l'obertura d'un portal. 
Anomalies detectades en inspecció tècnica realitzada a les obres 
del carrer Jonaca núm. 27

Expedients de llicència d'obres menors presenta plànols per modificar 
puntualment el projecte de 5 vivendes al carrer Joncar cantonada Àngel 
Guimerà

2282281995/12/15 1996/02/19

1866Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 123 m. de cable 
subterrani a 1.000 v. en els carrers Fonteta, Antoni Reig i Plaça Umbert Rosas

1781781995/09/27 1997/01/27

1871Expedients de llicència d'obres menors per revestir amb pedra tanca interior de 
55 m2. en l'immoble situat al carrer Llorens Artigas núm. 42

111996/01/03 1996/01/08

1871Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una estació 
transformadora soterrada en l'àmbit dels jardins urbans ubicats a la cruïlla de 
l'Avinguda Escoles, cantonada Consell de Cent

441996/01/08 1996/05/13

1871Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 15 m2. el garatge de 
l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 16

551996/01/11 1996/01/22

1871Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera a la parcel·la 
núm. 8 de la Urbanització Vila Alta

661996/01/13 1996/02/19
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1871 Retirat el projecte en data 14/02/1996. Aquest expedient està 
relacionat amb els expedients 115/1995, 12/1997 i 68/2003

Expedients de llicència d'obres menors per legalitzar i acabar unes 
construccions rústiques destinades a magatzem agrícola i allotjament d'alguns 
caps de bestiar equí. Paratge La Bohiga de la Serra

771996/01/13 1996/02/14

1871Expedients de llicència d'obres menors per projecte de linies de distribució en 
B.T. amb una longitud total de 2099 m.  formada per conductors aeris trenats 
en feix sobre els mateixos suports de formigó que els de l'enllumenat públic en 
la urbanització el Racó del Bosc

881996/01/18 1996/01/22

1871Expedients de llicència d'obres menors per posar 15 m2. d'aplacat de pedra a 
la façana de l'immoble situat al carrer Joan Maragall núm. 10

991996/01/18 1996/01/22

1871Expedients de llicència d'obres menors en realitat no es un expedient d'obres 
sino la sol·licitud d'un informe sobre l'alineació que ha de guardar l'edificació 
del garatge envers al carrer Pica d'Estats

10101996/  /  1996/01/03

1871Expedients de llicència d'obres menors per canvi de 17 m2. d'alicatat al bany 
de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 97, 3er. 1a.

11111996/01/22 1996/02/05

1871Expedients de llicència d'obres menors per canviar una porta de fusta per una 
metàl·lica al carrer Sant Isidre núm. 29

12121996/01/23 1996/02/05

1871Expedients de llicència d'obres menors per posar 51 m2. de mossaic al terra de 
l'immoble situat al carrer Sant Climent núm. 17

14141996/01/26 1996/02/05

1871Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 80 m2. a l'interior de la 
casa, reformar cuina en 12 m2., reformar bany en 12 m2., arrebossar parets 
interiors en 50 m2. i canviar marc porta d'entrada en l'immoble situat al carrer 
Roure Gros núm. 7

15151996/01/29 1996/02/05

1871 El sol·licitan en data 29/02/1996 renúncia a la petició.Expedients de llicència d'obres menors per tirar a terra un envà interior de 6,5 
m2, per fer de dues habitacions una de gran i construcció d'un enva de 9 m2. 
Carrer Bassella núm. 14

16161996/  /  1996/01/29

1871 Arxivar aquest expedient s'ha presentat nova sol·licitud en data 24-
04-1996

Expedients de llicència d'obres menor per tancar amb finestras galeria exterior i 
col·locació d'una escala de cargol per accès al jardí. Carrer Esquirol núm. 42

17171996/  /  1996/02/01

1871Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar façana, pintar-la i posar 
escupidos a la cornisa a l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 59

18181996/02/01 1996/02/05

1871Expedients de llicència d'obres menors per canviar instal·lació d'aigua i llum 
posar 36 m2. de rajoles en banys i cuina i pintar tota la casa situada al carrer 
Agustí Santacruz núm. 67

21211996/02/10 1996/02/19

1871Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2 la façana lateral 
esquerra de l'immoble situat al carrer Estricadors núm. 38

23231996/02/15 1996/02/19

1871Expedients de llicència d'obres menors per reparar 1 m2. de l'arrebossat de la 
façana situada al carrer Sagrera núm. 11

24241996/02/16 1996/03/04

1871Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina amb 
formigó de 8 x 3 x 1,5 mts. Al carrer Doctor Zamenhoff núm. 2

25251996/02/17 1996/03/18
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1872Expedients de llicència d'obres menors per posar 13 m2. de tela asfàltica al 
terrat, reformar cambra de bany de 2, 55 x  1, 30 mts. I fer 8 m2. de cel-ras a la 
cuina de l'immoble situat al carrer Amargura núm. 11

28281996/02/21 1996/03/04

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors  per la instal·lació de pals al Consell de 
Cent

29291996/02/22 1996/  /  

1872Expedients de llicència d'obres menors per fer un envà de 14 m2. interior, posar 
10 m2. de rajoles i 12 m2. de mosaic a l'immoble situat al carrer Doctor Reig 
núm. 6

30301996/02/26 1996/03/04

1872Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una nova línia 
enterrada de baixa tensió, amb una longitud total de 52 mts. a la ctra. de Sant 
Llorenç Savall

33331996/02/28 1996/03/18

1872Expedients de llicència d'obres menors per reforç d'estructura i arrebossat 
exterior de locals agrícoles, situats al carrer Sant Sadurní núm. 9

34341996/02/28 1996/05/27

1872Expedients de llicència d'obres menors per fer obertura en la façana de 
l'immoble situat al carrer Creus núm. 56 per la construcció d'un balcó

35351996/  /  1996/02/28

1872Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una nova línia 
enterrada de baixa tensió, amb una longitud total de 47,5 mts. al carrer Joncar, 
Baixador Torra i Plaça Dr. Robert.

37371996/02/29 1996/03/18

1872Expedients de llicència d'obres menors per aixecar paret del reguerot situat al 
camí de Can Bosc núm. 4

38381996/02/29 1996/03/18

1872Expedients de llicència d'obres menors  per posar 24 m2. de rajoles a la 
terrassa de l'immoble situat al carrer Sant Pere núm. 22

39391996/03/04 1996/03/18

1877Expedients de llicència d'obres menors per picar paret interior per treure 
humitats i tornar-la a rebossar en 8 m2. en el carrer Piscina núm. 24

41411996/03/09 1996/03/18

1877Expedients de llicència d'obres menors per pintar 25 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Sagrera núm. 3

42421996/03/15 1996/04/01

1877Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una nova línia 
enterrada de baixa tensió que partirà de la cruïlla de la plaça Josep Umbert 
amb la ctra. De Sant Llorenç i transcorrerà sota la vorera de la mateixa plaça 
fins al front del núm. 4, amb una longitud total de 52,7 mts.

43431996/03/20 1996/04/01

1877Expedients de llicència d'obres menors per enllosar 25 m2. el patí de la casa 
núm. 14 del carrer Bassella

44441996/03/20 1996/04/01

1877Expedients de llicència d'obres menors per aplacar 15 m2. de pedra a la tanca 
existent al carrer Verge de Núria núm. 18

45451996/03/26 1996/04/01

1877Expedients de llicència d'obres menors per reforç del sostre de la planta baixa 
de l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 38

46461996/03/28 1996/04/15

19/12/2016 Pàgina 596 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1877 Aquesta petició de llicència ha estat desestimadaExpedients de llicència d'obres menors per la modificació puntual de la casa A, 
del projecte en edificació de cinc vivendes unifamiliars, autoritzades per 
llicència atorgada el 12 de juliol de 1995. Carrer Joncar núm. 27 xanfrà carrer 
Àngel Guimerà

47471996/  /  1996/03/28

1877Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local -autoritzada 
en l'expedient número 148/86-al carrer Vic número 4

48481996/04/01 1996/04/01

1877Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 80 m2. la façana 
de l'immoble situat al carrer Sant Quirze núm. 1

49491996/04/02 1996/04/15

1877Expedients de llicència d'obres menors per restauració i pintat de les façanes 
del carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 7, carrer Agustí Santacruz núm. 12 i 
Travessia núm. 9

50501996/04/09 1996/04/15

1877Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 60 m2.  el terrat situat al 
carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 28

51511996/04/10 1996/04/15

1877Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 60 m2. el terra del pis i 20 
m2. la cuina de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 4

53531996/04/12 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar paret de tanca i tornar-la 
a fer, amb un total de 4 m2., en el carrer Narcís Monturiol

54541996/04/12 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per reparar 50 m2. la teulada de 
l'immoble situat al carrer Sant Sebastià núm. 6

56561996/04/15 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta existent en 
l'immoble situat al carrer Figueretes núm. 19

59591996/04/17 1996/04/29

1877 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres 
números 31/1995 i 190/1995

Expedients de llicència d'obres menors  per canviar tres bastiments i finestres 
d'un cobert situat al carrer Barcelona núm. 42

60601996/04/19 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació del menjador 
estar en la vivenda unifamiliar situada al carrer Esquirol núm. 38

64641996/04/25 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 68 mts. de cable 
subterrani a 1000 v. a l'Av. de les Escoles i connexió C.G.P. a la Plaça de 
l'Escletxa per nou subministrament

65651996/04/25 1996/05/13

1877Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Sant Saturi núm. 5

66661996/04/26 1996/04/29

1877Expedients de llicència d'obres menors per enllosar 20 m2. el patí situat al 
carrer Sant Isidre

67671996/04/29 1996/05/13

1877Expedients de llicència d'obres menors per arreglar soterrani, enrajolar el terra 
en 50 m2, arrebossar les parets interiors en 40 m2. i les exteriors en 40 m2. en 
l'immoble situat al carrer Vic núm. 21

68681996/04/30 1996/05/13

1877Expedients de llicència d'obres menors per construcció coberta d'un garatge 
situat al carrer Ildefons Cerdà núm. 5

71711996/05/06 1996/05/13

1877Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 80 m2. la paret exterior 
de la façana lateral situada a la Ctra. Sant Llorenç núm. 53

72721996/05/07 1996/05/13
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1877Expedients de llicència d'obres menors per adaptació de les canalitzacions de 
serveis existents sota la vorera de l'Avinguda Catalunya, en la zona on 
coincideixen amb la traça de la línia sol·licitada

73731996/05/09 1996/05/13

1878Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 40 m2 la façana del 
immoble situat a l'Avinguda Castell de Montbui núm. 30 i posar panot a la 
vorera en 18 ml.

74741996/05/14 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per reparar 40 m2. el terrat situat al 
carrer Joncar núm. 34

75751996/05/14 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'agencia bancària, 
al carrer Travessia núm. 12

76761996/05/15 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per reforma d'obertures i remodelació 
de façana en l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 27

77771996/05/15 1996/09/23

1878Expedients de llicència d'obres menors per enllosar 50 m2. el patí situat al 
carrer Bassella núm. 38

78781996/05/16 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per reparació del terrat situat al carrer 
Travessia núm. 6

79791996/05/21 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors  per posar 5 m2. de pedra a la façana 
situada al carrer Joan Maragall núm. 2

80801996/05/21 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. les façanes de 
l'immoble situat al carrer Piscina núm. 23

81811996/05/22 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta existent al 
carrer Barcelona núm. 17

82821996/05/22 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar 16 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Pont de Terme núm. 34

83831996/05/22 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un envà per aïllar la 
humitat de la paret i canviar porta entrada al garatge situat al carrer Pont del 
Terme núm. 2

84841996/05/22 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2. les rajoles de 
l'interior de la vivenda situada al carrer Agustí Santacruz núm. 56

85851996/05/23 1996/05/27

1878Expedients de llicència d'obres menors per tancar solar de 65 mts. Lineals amb 
pals i filat metàl·lic a una alçada de 1,50 mts. en el carrer Pompeu Fabra núm. 8

86861996/05/27 1996/06/10

1878Expedients de llicència d'obres menors per construcció de 1,5 mts. De tanca 
amb obra vista com l'existent i tancament amb pals i tela metàl·lica la part del 
veí, en el carrer Llorens Artigas núm. 47

87871996/05/28 1996/06/10

1878Expedients de llicència d'obres menors per canviar trencaigües del balcó en 
uns 2 mts. en el carrer Agustí Santacruz núm. 94

88881996/05/30 1996/06/10

1878Expedients de llicència d'obres menors per reformar banc de cuina i canviar 60 
m2. del terra, en l'immoble situat al carrer Jaume Balmes núm. 4

89891996/05/30 1996/06/10

19/12/2016 Pàgina 598 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1878Expedients de llicència d'obres menors per tancament de solar amb pals d'una 
alçada de 1,20 mts. i amb filat metàl·lic en uns 50 mts/l., en la parcel·la núm. 7 
del carrer Antoni Gaudí s/n

90901996/05/30 1996/06/10

1878Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una vitrina adosada a la 
paret de la façana de l'immoble situat al carrer  Agustí Santacruz núm. 8

91911996/06/05 1996/07/08

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar 60 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 15

92921996/06/05 1996/06/25

1878Expedients de llicència d'obres menors per canviar 10 refractaris xemeneia i 
posar un registre en l'immoble situat al carrer Mirador núm. 14

93931996/06/06 1996/07/08

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Esquirol núm. 47

95951996/06/06 1996/06/25

1878Expedients de llicència d'obres menors per la col·locació d'una banderola 
publicitaria ubicada a l'Avinguda Catalunya, núm. 36 de 0'6 x 0'8 netres a una 
alçada del carrer de 3,25 metres i amb una sortida de la façana de 0'50 metres.

96961996/06/10 1996/07/22

1878Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta del garatge situat a la 
part posterior del carrer Les Roques núm. 7-9

98981996/06/18 1996/07/08

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar i arrebossar la façana de 
l'immoble situat  al carrer Barcelona núm. 26

99991996/06/21 1996/07/08

1878Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 6 m2. la façana de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 16

1001001996/06/22 1996/07/08

1878 Cessió drets sobre paret mitgera situada al carrer PonentExpedients de llicència d'obres menors per reforma d'edifici plurifamiliar al 
carrer Ponent núm. 1

1031031996/06/27 1996/07/08

2256 Aquest expedient no està aprovat.Expedients de llicència d'obres menors per col·locar una creu a la vorera de 
l'Avinguda Catalunya, a  l'alçada de Can Rodó, així com altra creu i rètol

1041041996/06/27 1996/  /  

1878Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de finestra que dona al 
carrer Agustí Santacruz núm. 22

1051051996/07/01 1996/07/08

1878Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de 18 metres quadrats 
de tubs al jardí i 18 metres quadrats de paviment, de l'edifici situat al carrer 
Bassella núm. 65

1061061996/07/03 1996/07/22

1878Expedients de llicència d'obres menors per reforçar la façana en uns 55 metres 
quadrats i reparar el terrat en 13 metres quadrats, en l'immoble situat al carrer 
Mn. Josep Rossell núm. 20

1071071996/07/03 1996/07/22

1878Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana en 
l'immoble ubicat al carrer Estricadors núm. 54

1081081996/07/04 1996/07/22

1878 Aquest expedient no sembla aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia mixta 
trifàsica de mitja tensió. Urbanització Racó del Bosc

1091091996/  /  1996/07/05

1878Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Sant Quirze núm. 29

1101101996/07/05 1996/07/22
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1878Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50 metres quadrats 
interiors, de la casa situada al carrer Mn. Jacint Verdaguer núm. 12

1111111996/07/08 1996/07/22

1879Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 16 metres quadrats de 
terrat i canviar una barana de ferro per una d'obra de 12 metres per 0'90 metres 
d'alçada, en l'immoble situat al carrer Antoni Gaudi núm. 28

1121121996/07/10 1996/07/22

1879Expedients de llicència d'obres menors per aixecar la vorera en uns 40 cms.  
d'amplada per el llarg de la meitat de l'edifici uns 6 o 7 metres., cimentar-ho, 
per un drenatge i tapar, el el carrer Bassella núm. 54

1131131996/07/13 1996/09/02

1878Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana en 50 
m2. en el carrer Barcelona núm. 54

1141141996/07/16 1996/09/02

1879Expedients de llicència d'obres menors per repàs general de la teulada en el 
conjunt d'edificacions dels antics locals Roca Umbert amb façana al carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 25, en un total aproximat de 320 m2.

1151151996/07/17 1996/09/02

1879Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 15 m2. el terra del terrat 
situat al carrer Sant Pere núm. 9

1161161996/07/18 1996/09/02

1879Expedients de llicència d'obres menors per posar porta de garatge al carrer 
Joncar núm. 31

1171171996/07/22 1996/09/02

1879Expedients de llicència d'obres menors per fer sòcol en uns 20 m2. i pintar la 
façana principal situada en el carrer Antoni Gaudí núm. 12

1181181996/07/29 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Antoni Gaudí núm. 30

1191191996/07/30 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2. la paret de dins 
del porxo situat al carrer Bassella núm. 38

1201201996/07/31 1996/09/23

1879 Expedient aprovat per Decret alcaldia dia 17/08/1996. Sol·licitud 
informe sobre la possibilitat de posar una exposició de cotxes  "nau 
Roca Umbert"

Expedients de llicència d'obres menors per la realització d'obres provisionals de 
treballs de paleta, consistents en la construcció de paviment, reparació de la 
façana, construcció d'envans interiors i coronament dels paraments  exteriors 
amb teula àreb, a realitzar a l'antiga fàbrica "Roca Umbert", situada al carrer 
Rector Tomàs Vila cantonada Anselm Clavé

1211211996/08/02 1996/08/17

1879Expedients de llicència d'obres menors per arreglar el quarto de bany canviant 
les rajoles del terra i les parets ( 1,5 x 2 mts. ), en l'immoble situat al carrer 
Doctor Fleming núm. 29, 5 è. 2a.

1241241996/08/09 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors pel projecte d'una línia elèctrica Mixta III 
a 25 kv. De 0,672 km. De longitud total i la seva corresponent ET-115 "Racó del 
Bosc" , amb un trafo de 400 KVA, relació 25/0,380

1251251996/08/09 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per reposició de dos pals en la 
urbanització Racó del Bosch i reposició d'un pal en la mateixa urbanització

1261261996/08/14 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una paret d'uns 10 
mts. de llarg per 5 mts. D'alçada, adosada a la paret del veí, situada al carrer 
Narcís Monturiol núm. 11

1271271996/08/16 1996/11/04
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1879Expedients de llicència d'obres menors per tancament del solar situat a la 
urbanització Racó del Bosc, parcel·la 91 -carrer Bosch i Gimpera-.

1281281996/08/16 1996/10/21

1879Expedients de llicència d'obres menors per posar terra sobre terra de tot el pis 
en uns 70 m2., en l'immoble situat al carrer Mn. Baldelló núm. 16, 2n. 2a.

1301301996/08/31 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per enderroc i substitució de coberta en 
edifici existent al carrer Sant Quirze núm. 1

1311311996/09/02 1996/09/23

1879Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. les  rajoles  del bany 
de l'immoble situat al carrer Joncar núm. 1

1321321996/09/03 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per repassar 15 m. la façana 
deteriorada de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 32

1371371996/09/10 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana, fer pegats a 
les parets interiors de la vivenda i arreglar degoters en l'immoble situat al carrer 
Estatut núm. 11

1381381996/09/16 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Barcelona núm. 66

1391391996/09/17 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per reformar 30 m2. el bany de 
l'immoble situat al carrer Roure Gros núm. 11

1401401996/09/18 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per  reforma interior de local -
autoritzada en l'expedient núm. 148/1986 -, en l'immoble situat al carrer Vic 
núm.4

1421421996/09/21 1996/09/23

1880Expedients de llicència d'obres menors per canviar la canal en mal estat i repàs 
de pintura a la façana del carrer Rector Tomàs Vila núm. 5

1441441996/09/25 1996/10/21

1880Expedients de llicència d'obres menors per reparar desaigües exteriors en uns 
10 m, amb les obres exteriors corresponents i col·locar 3 comptadors d'aigua, 
al carrrer Doctor Reig núm. 18

1451451996/09/24 1996/10/21

1880Expedients de llicència d'obres menors per convertir una escala d'accès a la 
finca en una rampa, al carrer Camí de Lloveres núm. 57

1461461996/09/24 1996/10/21

1880Expedients de llicència d'obres menors  per canviar enrajolat de la terrassa en 
uns 30 m2. en l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç s/n

1471471996/09/25 1996/10/07

1880Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una xemeneia a la 
part posterior de l'edifici situat a l'Avinguda Escoles núm. 3

1481481996/09/21 1996/12/16

1880Expedients de llicència d'obres menors per reformes de bany i cuina en 
l'immoble situat al carrer Sant Sadurni núm. 14

1491491996/09/27 1996/10/21

1880Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera en uns 9 ml. 
al carrer Sant Sebastià núm. 3

1501501996/09/27 1996/10/21

1881Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana de 
l'immoble situat al carrer Mossèn Josep Rossell núm. 20

1511511996/09/27 1996/10/07

1881Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Vinyetes núm. 15

1521521996/09/27 1996/10/07
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1881Expedients de llicència d'obres menors per reparació del paviment del terrat en 
uns 40 m2., en l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 46

1531531996/09/30 1996/10/07

1881 Tramit article 91.2 del Text RefósExpedients de llicència d'obres menors  per la construcció de teulada a l'edifici 
situat al carrer Anselm Clavé, s/n

1541541996/  /  1996/10/04

1881Expedients de llicència d'obres menors 1561561996/10/08 1996/10/21

1881Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia enterrada de 
baixa tensió que creurà el carrer Castell de Montbui i transcorrerà sota la vorera 
del mateix carrer al llarg de 22 metres amb una longitud total de 32 mts.

1571571996/10/08 1996/10/21

1881Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia enterrada de 
baixa tensió que creuarà el carrer Joncar en el punt de confluència amb el 
carrer Havana, en una longitud de 3,5 mts.

1581581996/10/08 1996/10/21

1881 Sebastian Uño Flaqué sol·licita inspecció a unes sortides de gasos 
de la calefacció d'uns habitatge situats al carrer Sant Quirze. 
Presenta documentació complementària requerida en informe 
tècnic 31/10/2000. Rosa Mª Torras Ferrer denúncia instal·lació 
d'uns comptadors a la paret que dona al reguerot existent entre els 
núms. 3 i 5 del carrer Sant Quirze. Sol·licitud escomesa d'aigua a 
l'habitatge del carrer Sant Quirze núm. 3

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de les reformes 
introduïdes en el decurs de les obres dels dos habitatges unifamiliars entre 
mitgeres, situats al carrer Sant Quirze núm. 3 i 3 bis

1591591996/  /  1996/10/10

1881Expedients de llicència d'obres menors per pintar 150 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Doctor Reig núm. 6

1611611996/10/10 1996/10/21

1881Expedients de llicència d'obres menors per substitució de pals de fusta al 
creuament de la Ctra. BP-1241 PK. 14,380 per dos castillets metàl·lics a 
distància reglamentària de la carretera

1631631996/10/17 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per posar aplacat de pedra a una paret 
de tanca existent en uns 30 m2. situada al Camí de les Elies núm. 6

1641641996/10/18 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per repassar arrebossat al jardí 15 m2. 
al carrer Hospital núm. 12

1661661996/10/21 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per repassar 7 ml.  els balcons de la 
façana de l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 24

1671671996/10/21 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2. de terra situat al 
carrer Travessia núm. 10

1681681996/10/22 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 8 m2. en el cel obert 
situat a l'immoble del carrer Agustí Santacruz núm. 27

1691691996/10/25 1996/11/04

1881Expedients de llicència d'obres menors per treure comptadors d'aigua i llum de 
dins la vivenda i collar-los a la façana de l'immoble situat al carrer Sant Antoni 
núm. 19

1711711996/10/31 1996/11/18

1881Expedients de llicència d'obres menors per obrir una paret del garatge per 
buscar pèrdua d'aigua del dipòsit, treure terra del garatge i emporlanar-lo en 
uns 10 m2. en l'immoble situat a l'Avinguda Castell de Montbui núm. 44

1731731996/11/07 1996/12/02
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1881Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany en 13,5 
m2., de la cuina en 5 m2. i de la terrassa en 20 m2., en l'immoble situat al 
carrer Rector Tomàs Vila núm. 25, 1er.

1751751996/11/08 1996/11/18

1881Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 20 m2. la façana interior 
de l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 12

1761761996/11/09 1996/11/18

1881Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 80 m2. el terra de 
l'immoble situat a la plaça Sant Antoni núm. 7

1771771996/11/11 1996/11/18

1881Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 8 m2. de pedra en el socol 
de la façana de l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí núm. 7

1781781996/11/20 1996/12/02

1881Expedients de llicència d'obres menors per arrencar 50 m2. de llosa i col·locar  
50 m2. de gres al patí de l'immoble situat al carrer Pervera núm. 44

1801801996/11/20 1996/12/02

1881Expedients de llicència d'obres menors per modificació de finestra, sense variar 
estructures, a la vivenda situada al carrer Hospital núm. 54

1811811996/11/26 1996/12/02

1881Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar envà i posar rajoles al 
menjador en uns 20 m2. en l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 59

1821821996/11/26 1996/12/02

1881Expedients de llicència d'obres menors per repassar 5 m2. d'arrebossats, pintar 
30 m2. la façana i canviar 3 ml. del banc de la cuina, en l'immoble situat al 
carrer Padró núm. 46

1831831996/11/26 1996/12/02

1882Expedients de llicència d'obres menors per reparació de forjat en mal estat en 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 15

1851851996/  /  1996/  /  

1882Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 12 m2. la façana i 
canviar bastiment en mal estat, a l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
núm. 7

1881881996/12/03 1996/12/16

1882Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una cabina i 
construcció de canalització per llum i servei telefònic en el carrer Alexandre 
Galí cantonada Avinguda de les Escoles.

1901901996/12/09 1996/12/30

1882Expedients de llicència d'obres menors per pintar 24 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 2

1911911996/12/09 1996/12/16

1882Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una ET-125 en el carrer 
Sant Joan

1941941996/  /  1996/  /  

1882Expedients de llicència d'obres menors per canviar la fusteria de la façana i 
col·locar 70 m2. de gres al terra, de l'immoble situat al carrer Barcelona núm. 42

1951951996/12/17 1996/12/30

1882Expedients de llicència d'obres menors per fer forat a la façana per col·locar-hi 
comptadors d'aigua, a l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 11

1961961996/12/17 1996/12/30

1883Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'habitatge, nova 
teulada i obertures façana en l'immoble situat al carrer Padró núm. 34

1981981996/12/21 1996/12/30

1883 Aquest expedient inicialment tenia el número 7/1996 bis en lloc del 
202/1996

Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 38 m2. interior del pis 
situat al carrer Montserrat núm. 34, 1er.

2022021996/01/15 1996/01/22
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1883 Aquest expedient inicialment tenia el número 10/1996 bisExpedients de llicència d'obres menors  per col·locar 40 m2. de gres al porxo i 
arrebossar 30 m2. de garatge, en l'immoble situat al carrer Maresme núm. 2

2032031996/01/18 1996/01/22

1881Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una tanca lateral al 
carrer Castell de Montbui núm. 6

1621621996/10/11 1997/01/27

1881 Aquesta llicència ha estat denegada. Requeriment a la Sra. 
Ramona Rubert Vilanova - obres executades sense llicència -

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de les obres 
consistents en el canvi de porta de garatge -de fusta a metàl·lica a l'immoble 
situat a la Plaça Doctor Robert núm. 4

1791791996/11/20 1997/01/13

1882Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un nou centre de 
transformació  ET-101 "Figueretes"

1931931996/12/13 1997/03/10

1883Expedients de llicència d'obres menors per cubrir amb tela asfàltica i una capa 
de paviment el terrat situat al carrer Havana núm. 3

2002001996/12/27 1997/01/13

1883Expedients de llicència d'obres menors per redistribució de botiga, paviment i 
acabats de decoracio en l'immoble situat al carrer Joan Maragall núm. 1

2012011996/12/27 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 35 m2. el garatge de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç s/n

111997/01/08 1997/01/27

1884Expedients de llicència d'obres menors per obrir portal, finestra i fer terrassa en 
l'immoble situat al carrer Bassella núm. 34

221997/01/10 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per refer l'esllevissament en una paret 
de 5 mts. de llarg per 1,5 mts. d'alçada en la Costa de Lloveras

331997/01/11 1997/02/10

1884 Aquesta sol·licitud ha estat informada desfavorablementExpedients de llicència d'obres menors per la modificació del projecte bàsic i 
d'execució d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat a l'Avinguda Catalunya 
núm. 47, 2a. fase-

441997/02/05 1997/03/10

1884Expedients de llicència d'obres menors  per obrir un portal a la finca situada a 
la Ctra. Sant Llorenç núm. 17

551997/01/13 1997/06/02

1884Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 68 mts. de C.S. a 1000 V 
al carrer Travessia i baixada de Can Mut

771997/01/14 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 6 m2. la cuina. Carrer 
Piscina núm. 30

881997/01/14 1997/01/27

1884Expedients de llicència d'obres menors  per posar dos rètols en la façana de 
l'immoble situat al Passatge Mules núm. 11

991997/01/14 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal en la carretera 
BV-1485 a Sant Miquel del Fai, havent de col·locar el pal adosat a la tanca

10101997/01/21 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors  per substituir paviment de 20 m2. per 
un nou gres ceràmic, en el local comercial situat a la planta baixa de la casa 
situada al carrer Agustí Santacruz núm. 12

11111997/01/21 1997/02/10

1884 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 7/1996, 
115/1995 i 68/2003

Expedients de llicència d'obres menors per arrenjament de teulada pels 
degoters -cobert-

12121997/  /  1997/01/22
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1884Expedients de llicència d'obres menors per arreglar escomesa d'aigua per estar 
en mal estat, fer 10 m2. d'envà aïllat, arrebossar 10 m2. i col·locar 12 m2. de 
plaques de guix al sostre. Carrer Agustí Santacruz núm. 85

13131997/01/22 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les modificacions 
executades a la façana de l'immoble situat a la plaça Dr. Robert núm. 8

14141997/01/23 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per arreglar goteres 2 m2. i pintar 50 
m2. les parets del porxo situat a l'Avinguda Catalunya núm. 22

15151997/01/23 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per acondicionament de bany i cuina i 
repassar teulada i façana. Carrer Vic núm. 38

16161997/01/24 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per construcció de noves línies 
soterrades de baixa tensió. Una creuarà perpendicularment l' Avinguda de les 
Escoles, amb una longitud de 13,5 mts. i l'altre creurarà el carrer Consell de 
Cent, amb una longitut de 27 mts.

17171997/01/24 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per les obres d'acabament de 
l'habitatge, especificades a l'informe emès per l'arquitecte director de les 
mateixes, en l'immoble situat al carrer Havana núm. 7, segons el projecte 
aprovat en l'expedient núm. 55/92

18181997/01/27 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de tres pals a la Ctra. 
Sant Llorenç

19191997/01/28 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per reforma de bany, canviar 3 m2. del 
terra i 20 m2 de rajoles de València. Carrer Agustí Santacruz núm. 38

20201997/01/28 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per obertura de portal d'accès al local  i 
construcció d'escala. Carrer Sant Pau núm. 7

21211997/01/28 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per canviar marxapeu entrada de 
l'immoble situat al carrer Amargura núm. 13

22221997/01/29 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50 m2. el terra de la 
vivenda situada al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 2

24241997/01/30 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un hidrant a les naus 
situades al carrer Miquel Martí i Pol, parcel·la núm. 6, naus 6 i 7, del Poligon 
Industrial Pla de la Costa

25251997/02/05 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per escatar i tornar a arrebossar paret 
d'escala interior en uns 6 mts. Carrer Agustí Santacruz núm. 64

27271997/02/06 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les modificacions 
introduïdes en el projecte d'edifici plurifamiliar amb local comercial i 
aparcament situat a la plaça Dr. Robert núm. 8 i carrer Joncar núm. 3

28281997/02/06 1997/03/24

1884Expedients de llicència d'obres menors  per reforma de cambra de bany de 2 x 
1,5 mts. Carrer Antoni Gaudí núm. 8

29291997/02/07 1997/02/24
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1884Expedients de llicència d'obres menors per la col·locació de banderola 
publicitària a l'Avinguda Catalunya núm. 36, de 0,6 x 0,8 mts., a  una alçada del 
carrer de3,25 mts i amb una sortida de la façana de 0,5 mts, de conformitat 
amb l'autorització concedida el dia 22-7-1996

30301997/02/07 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una rasa  de secció 
tipus 1,4 amb una longitud total de 271 m. Avinguda de les Escoles, Plaça 
Escletxa, carrer Vic fins el carrer Bassella

31311997/02/08 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per cobrir un terrat de 25,9 m2. Carrer 
Vic núm. 40

32321997/02/08 1997/03/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per col·locar gres a la meitat del terra 
del garatge 50m2. Carrer Esquirol núm. 81

33331997/02/08 1997/02/24

1884 Hi ha un avant-projecteExpedients de llicència d'obres menors per ampliació de menjador i cuina, a la 
primera planta de l'edifici situat al carrer Sant Joan núm. 61

34341997/02/08 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per reparació de terrat. Carrer Sant 
Pere núm. 3

35351997/02/08 1997/02/10

1884Expedients de llicència d'obres menors per ampliació finestra de façana carrer, 
fer nou bany i col·locació de nous paviments. Carrer Vic núm. 23

36361997/02/13 1997/02/24

1884Expedients de llicència d'obres menors per arreglar degoters del terrat en uns 
12 m2. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 9

37371997/02/18 1997/03/10

1885Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia soterrada de 
baixa tensió que creurarà perpendicularment el carrer Castell de Montbui i 
transcorrerà pel passatge Castell de Montbui, amb una longitud total de línia de 
23 m.

38381997/02/18 1997/03/24

1885Construcció d'una estació transformadora soterrada. Av. Escoles cantonada 
Verdaguer d'acord amb el projecte presentat en l'expt. 4/96

39391997/02/18 1997/03/24

1885Construcció d'una estació transformadora soterrada. Av. Escoles cantonada 
Verdaguer d'acord amb el projecte presentat en l'expt. 4/96

39391997/02/18 1997/03/24

1885Expedients de llicència d'obres menors per cobrir el pati de llums amb un 
material de plàstic transparent, a l'edifici situal al c/ Agustí Santacruz núm. 99-
101

42421997/02/22 1997/03/10

1885Expedients de llicència d'obres menors  per reparar degoters  del terrat en uns 
5 m2. Carrer Havana núm. 14

43431997/02/24 1997/03/10

1885Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina i part de 
mur perimetral de solar en l'immoble situat al carrer Era Nova núm. 20, havent 
de col·locar el "vas" de la piscina a  1 metre de separació del veí

44441997/02/25 1997/03/24

1885Expedients de llicència d'obres menors per canvi de la rejola del terre per 
mosaic en uns 20 m2 i canvi de la rejola dels serveis en uns 30 m2, 
aproximadament. Plaça Josep Umbert núm. 8

48481997/03/10 1997/03/24
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1885Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de la reforma de 
distribució interior de local existent en l'Avinguda Escoles núm. 3

50501997/03/10 1997/03/10

1885Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de dos pals al carrer 
Torrent Fondo

51511997/03/12 1997/03/24

1885Expedients de llicència d'obres menors per construir una piscina. Carrer 
Llorens Artigas núm. 47

52521997/03/12 1997/03/24

1885Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar les parets -50m2- i 
enrajolar -25m2- el garatge. Carrer Montserrat núm. 40

53531997/03/14 1997/03/24

1886Expedients de llicència d'obres menors per la reparació de les voreres i altres 
desperfectes ocasionats a la via pública per les obres d'execució de l'edifici 
situat en la cantonada dels carrers Travessia, Ptge. Mut i carrer Doctor Reig

55551997/03/15 1997/03/24

1886Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior del local situat al 
carrer Vic núm. 4, d'acord amb el detall que figura a l'expedient núm. 148/86

56561997/03/17 1997/03/24

1886Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de vallat per a 
tancament de garatge a l'hort del solar situat al carrer Amargura núm. 10 i 
cobrició de terrassa amb teulada en planta pis de la casa núm. 12 del mateix 
carrer

57571997/03/18 1997/05/19

1886Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una rasa, que estarà 
formada per dos trams, el primer dels quals, de secció tipus 1,4 tindrà una 
longitud de 22 m. i el segon, de secció tipus 3.3 tindrà una longitud de 55 m. 
transcorrerà pel carrer Mestral fins al carrer Piscina

58581997/03/19 1997/06/30

1886Expedients de llicència d'obres menors per modificar una finestra sense canvi 
d'estructura. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 27

59591997/03/20 1997/04/07

1886Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana en uns 100 m2. 
Carrer Ginesta de l'Era Nova núm. 5

60601997/03/20 1997/04/07

1886Expedients de llicència d'obres menors per netejar la façana. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 1

61611997/03/25 1997/04/07

1886Expedients de llicència d'obres menors per reforma i remodelació de façana 
1er. Pis i remodelació de cuina i bany. Carrer Sant Isidre núm. 18

62621997/03/27 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per fer una paret divisoria en un corral 
de 4 m2. i canviar un bastiment d'una porta i d'una finestra. Carrer Esquirol 
núm. 12

63631997/04/01 1997/05/05

1886Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar safareig en uns 14 m2. 
Carrer Joncar núm. 22 bis

65651997/04/01 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar garatge en uns 50 m2. 
Carrer Antoni Gaudí núm. 23

66661997/04/02 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per fer gual a la vorera per entrada de 
vehicles. Agustí Santacruz núm. 64

67671997/04/03 1997/04/21
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1886Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. l'interior de la 
vivenda situada al carrer Agustí Santacruz núm. 32

68681997/04/07 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar les façanes del davant i 
del darrera de l'immoble situat al carrer Vic núm. 34, en un total de  70 m2.

70701997/04/08 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2. la pared del patí 
interior . Plaça Rectoria núm. 1

71711997/04/08 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un cobert per a varis 
usos, adossat a la vivenda del solar situat al carrer Camí del Dipòsit núm. 10

72721997/04/12 1997/05/05

1886Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar parets en 15 m2., 
construcció d'un mostrador i canviar porta d'entrada, sense modificar 
l'estructura. Carrer Agustí Santacruz núm. 9

73731997/04/14 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina en 
uns 9 m2. Carrer Roger de Lluria núm. 1

74741997/04/14 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per repicar la pared de la jardinera del 
jardí per tal d'evitar humitats a la casa veina, en un total de 27 m2. Avinguda 
Catalunya núm. 36

75751997/04/14 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per col·locar reixes a 4 finestres i 
canviar l'enrajolat de tot el pis en un total de 60 m2. i les de la cuina i bany en 6 
m2. Carrer Doctor Fleming núm. 23, 1er. B

76761997/04/14 1997/04/21

1886Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'envans i 
modificacions d'obertures en la façana principal i posterior de l'habitatge 
unifamiliar situal al carrer Sagrera núm. 21

77771997/04/19 1997/05/05

1886Expedients de llicència d'obres menors per reparació de terrat i eliminació de 
goteres en uns 40 m2 en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 49

78781997/04/21 1997/05/05

1886Expedients de llicència d'obres menors canviar les rajoles de la cambra de 
bany i de la cuina amb un total de 12 m2., en l'immoble situat al carrer Bassella 
núm. 31

79791997/04/21 1997/05/05

1886Expedients de llicència d'obres menors  per la construcció d'una cornisa de 
teules de la finca situada al carrer Dr. Fleming núm. 21

81811997/04/17 1997/06/02

1886Expedients de llicència d'obres menors per conversió a subterràni línea a ET-
BU-653. Estesa de 127 mts. De C.S. a 25 KV. Funcionant a 11 KV per carrer 
Les Roques des de conversió a ET-BU-653. Supressió de 135 mts. De línea 
aeria 11KV., montatge de 2 suports metàl·lics per conversió núm. 2 fora de 
l'àmbit de la perllongació del carrer Les Roques.

82821997/04/17 1997/05/05

1887Expedients de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció al 
carrer Antoni Gaudí núm. 16

83831997/04/18 1997/05/05

1887Expedients de llicència d'obres menors per reformar cambra de bany de 1,60 x 
2, 30 mts. I connectar al clavegueram general, en la vivenda situada al carrer 
Pompeu Fabra núm. 11

84841997/04/18 1997/05/19
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1887Expedients de llicència d'obres menors per adequació de local per oficina 
bancària, en l'immoble situat a la Plaça Josep Umbert Ventura núm. 8

86861997/04/18 1997/05/05

1887Expedients de llicència d'obres menors per refer paret a l'hort de 3 x 1 mts. al 
carrer Verge de Núria núm. 1

88881997/04/23 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per reparació terrassa en uns 20 m2. en 
el carrer Doctor Fleming núm. 23

94941997/04/29 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. les rajoles del porxo 
situat al Passeig de les Oliveres núm. 9

95951997/04/29 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors pel canvi de la fusteria exterior -
finestres- de l'edifici situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 21 - 23

96961997/04/30 1997/06/17

1887Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 30 m2. de rampa 
exterior al carrer Sant Sebastià núm. 5

97971997/05/02 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per canviar 16 m2. el paviment interior 
de l'immoble situat al carrer Sant Quirze núm. 4

99991997/05/02 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2 la façana de l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 90

1011011997/05/06 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 20 m2. la teulada del cobert 
de l'hort i aixemplar portal tanca de l'hort de davant de la casa situada al carrer 
Creus en front del núm. 52

1021021997/05/06 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per legalització de los obres de reforma 
i ampliació  de vivenda unifamiliar aïllada situada al carrer Camí del Dipòsit s/n

1041041997/05/07 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per distribució interior de la vivenda 
situada al carrer Pont del Terme núm. 2, 2n. 1a.

1051051997/05/08 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 90 m2. el garatge situat 
al carrer Ildefons Cerdà núm. 9

1061061997/05/08 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per fer un doble envà d'uns 6 m2. i 
arrebossar parets per evitar humitats a la paret del fons del garatge i fer un sifó 
per evitar males olors, a la vivenda situada al carrer Mestral núm. 5

1081081997/05/09 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Hospital núm. 45

1091091997/05/10 1997/05/19

1887Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 300 m2. la paret interior 
de l'immoble situat a la plaça Rectoria núm. 1

1101101997/05/13 1997/05/19

1888Expedients de llicència d'obres menors per desbrossar el terreny situat al carrer 
Bassella, sense moviment de terres, per poder alçar planell topogràfic.

1111111997/05/13 1997/05/19

1888Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una llar de foc a la 
terrassa situada al carrer Avinguda Castell de Montbui núm. 34

1121121997/05/14 1997/06/17

1888Expedients de llicència d'obres menors  per fer rebaix del solar situat al carrer 
Gallifa núm. 2

1131131997/05/15 1997/05/19
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1888Expedients de llicència d'obres menors per fer pegats a la façana de l'immoble 
situat al carrer Sant Antoni núm. 1, en ims 7 m2.

1151151997/05/23 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per treure comptador d'aigua al carrer, 
amagar la canal i canviar bastiment finestreta, a l'immoble situat al carrer Vic 
núm. 19

1171171997/05/24 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Barcelona núm. 15

1181181997/05/26 1997/06/02

1889Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un cartell de 70 x 70 cm., 
amb l'anagrama del PSC (PSC-PSOE), al balcó de l'immoble situat al carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 2, 3er. Pis

1191191997/05/27 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un bany amb una 
superficie de 4 m2. de terra en l'immoble situat al carrer Travessia núm. 2

1201201997/05/28 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 15 m2. de rajoles al terrat 
existent i refer 30 graons de l'escala de pujar al terrat, situat al carrer Hospital 
núm. 68, 1er.

1211211997/05/28 1997/06/30

1889Expedients de llicència d'obres menors per fer una obertura a la façana per 
col·locar una porta basculant i modificar la distribució interior de l'immoble situat 
al carrer Agustí Santacruz núm. 61

1221221997/05/27 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per refer la tanca de la finca situada al 
carrer Ponent núm. 1, cantonada carrer Gallifa

1241241997/05/30 1997/06/30

1889Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una canalització 
telefònica seccionada per arquetes al llarg dels carrers Mestral i Consell de Cent

1261261997/05/30 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. de rajoles del bany. 
Plaça Rectoria núm. 4

1271271997/05/30 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per revestir de pedra la façana situada 
al carrer Àngel Guimerà núm. 3, amb un total de 13 m2.

1281281997/06/03 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per fer pegats a la façana, reparació de 
la canal de recollida d'aigua 15 ml. Ctra. Sant Llorenç núm. 15

1291291997/06/03 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per reparació del forjat autoritzat per la 
Comissió de Govern 2/12/1996. Ctra. Sant Llorenç núm. 15

1301301997/06/03 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 125 m2. de plaques 
antihumitat a les façanes de l'immoble situat al carrer Pervera núm. 15

1331331997/06/07 1997/09/29

1889Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar fals sostre d'uns 70 m2. 
i repasar teules de la teulada en uns 20 m2. en l'immoble situat al la plaça 
Josep Umbert núm. 1

1341341997/06/09 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar 80 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Montserrat núm. 30

1351351997/06/09 1997/06/17
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1889Expedients de llicència d'obres menors per modificació de la línia elèctrica de 
baixa tensió, sol·licitada el dia 11-2-1997, i aprovada en data 24-03-1997, al 
Passatge Castell de Montbui

1361361997/06/12 1997/06/30

1889Expedients de llicència d'obres menors per passar dos tubs de diàmetre 110 
mm. per el pas de línies de baixa tensió, per les rases que hi ha a la zona d'El 
Serrat de Vic, obertes per les obres de l'enllumenat.

1371371997/06/12 1997/06/30

1889Expedients de llicència d'obres menors per repassar 2 balcons, que estan 
deteriorats. Carrer Joan Maragall

1391391997/06/12 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Vic núm. 25

1401401997/06/12 1997/06/17

1889Expedients de llicència d'obres menors per modificar obertures de finestra i 
porta a la construcció aïllada situada davant l'immoble núm. 13 de la carretera 
de Sant Llorenç

1411411997/06/12 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per posar llosa, en uns 20 m2., al patí 
de la finca ubicada al carrer Sant Pere núm. 14

1431431997/06/16 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un gual per l'entrada 
del garatge de l'edifici, en fase de construcció situat al carrer Agustí Santacruz 
núm. 41,43 i 45, amb entrada a garatge per carrer Sant Joan núm. 36

1441441997/06/09 1997/06/30

1889Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 25 m2. de l'habitatge situat 
al carrer Mare de Déu de Núria núm. 27

1451451997/06/19 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per substituir una viga de la teulada de 
la finca situada a la plaça del Dr. Robert núm. 4, sense modificar l'estructura.

1461461997/06/21 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per reparar el terrat de la finca situada 
al carrer Travessia núm. 6

1471471997/06/23 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar dos pals en el camí 
d'accés a la urbanització Solanes

1481481997/06/25 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per arreglar els degoters del terrat de la 
finca situada al carrer Pont del Terme núm. 6

1491491997/07/03 1997/07/14

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 18

1501501997/07/07 1997/07/14

1889 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 184/1997Expedients de llicència d'obres menors en realitat no es un expedient sino una 
sol·licitud d'informació per demanar una llicència d'enderroc en el carrer 
Esperança cantonada Mossèn Baldelló

1521521997/  /  1997/07/07

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar 75 m2. la façana de l'immoble 
situat a la Plaça Sant Antoni núm. 2

1531531997/07/16 1997/07/28

1889 ha la sol·licitud posa  que queda anul·lada per la presentada en 
data 6-10-1997 amb número de registre 207/1997

Expedients de llicència d'obres menors per reforma de façana i enrajolar 21 m2. 
interiors de l'immoble situat al carrer Bassella núm. 45

1541541997/07/12 1997/10/27

1889Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar finestres i portes noves a 
la vivenda situada a l'Avinguda Escoles núm. 3, 1er. 2a.

1551551997/07/19 1997/07/28
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1889Expedients de llicència d'obres menors per fer un gual a la vorera situada al 
carrer Agustí Santacruz núm.61

1561561997/07/19 1997/07/28

1889Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar finestres i portes noves a 
la vivenda situada a l'Avinguda Escoles núm. 3, 2n. 1a.

1571571997/07/19 1997/07/28

1889Expedients de llicència d'obres menors per fer una sortida de fums per caldera 
de la calefacció en la Ctra. Sant Llorenç, davant del núm. 13

1581581997/07/23 1997/09/15

1889Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 562 m2. de pati de 
l'immoble situat al carrer Mn. Josep Rossell s/n

1591591997/07/25 1997/09/15

1885Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un pal al carrer 
Doctor Bosch i Gimpera

1601601997/07/25 1997/09/01

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'edifici situat al 
carrer Estatut núm. 26

1611611997/07/26 1997/09/01

1889Expedients de llicència d'obres menors per reparar la llar de foc de l'habitatge 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 22

1631631997/07/29 1997/09/01

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana principal de 
l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz núm. 61

1641641997/07/29 1997/09/01

1889Expedients de llicència d'obres menors per posar 35 m2. de paviment en els 
baixos de l'immoble situat al carrer de Creus núm. 85

1681681997/08/04 1997/09/15

1889Expedients de llicència d'obres menors per pintar 25 m2. la façana principal de 
l'immoble situat al carrer Padró núm. 44

1701701997/08/08 1997/09/15

1889Expedients de llicència d'obres menors per posar 15 m2. de mosaic a  l'obrador 
situat a l'immoble situat al carrer Sant Pau núm. 2

1711711997/08/08 1997/09/15

1890Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Sant Pere núm. 26

1741741997/08/14 1997/09/15

1890Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. les rajoles  de  la 
cuina de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm.5

1761761997/08/19 1997/09/15

1890Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar el terra i fer cuina en uns 
30 m2. en la vivenda situada al carrer Montserrat núm. 12

1771771997/08/25 1997/09/15

1890 Aquest expedient ha estat arxivat ja que es tracta d'una instal·lació 
ubicada al terme municipal de Bigues i Riells

Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de quatre pals en 
l'urbanització Racó del Bosc

1781781997/  /  1997/08/28

1890Expedients de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció de 
terres i tancament del solar amb façana al carrer Ildefons Cerdà s/n

1791791997/08/28 1997/10/27

1890Expedients de llicència d'obres menors per canviar 6 m2 de rajoles de la cuina i 
4 m2.  les del bany. Carrer Sant Joan núm. 39, 4rt. 1a.

1801801997/09/02 1997/09/29

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per addició d'una planta soterrani 
destinada a aparcament en el bloc C de l'Avinguda Castell de Montbui

1811811997/09/08 1997/  /  

1890Expedients de llicència d'obres menors per posar 40 m2. de llosa al terra del 
patí situat al carrer Montseny núm. 13

1821821997/09/08 1997/09/29
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1890Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 32 m2. de vorera i reparar 
20 graons en el jardí de l'immoble situat al carrer Sant Sebastià núm. 10-12

1831831997/09/09 1997/09/29

1890 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 152/1997Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar l'edifici situat a la finca 
situada al carrer Esperança  núm. 4

1841841997/09/10 1997/09/29

1891Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de la planta golfes de la 
vivenda unifamiliar aïllada situada al núm. 9 del carrer Pervera

1861861997/09/12 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de local situat al 
carrer Vic núm. 4, d'acord amb el detall que figura a l'expt. núm.  148/1986

1871871997/09/15 1997/09/15

1891 Aquest expedient ha estat arxivat per que es tracta d'una 
instal·lació no ubicada en el terme municipal de Sant Feliu de 
Codines

Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lar un pal al carrer Urgell 1881881997/  /  1997/09/16

1891 Requeriment per paralització obres al carrer Ponent núm. 7Expedients de llicència d'obres menors per construcció de una piscina al carrer 
Ponent núm. 7

1921921997/09/22 1997/09/29

1891 Aquesta llicència ha estat denegada en data 10/11/1997Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de tres pals al carrer 
Mestral

1931931997/09/22 1997/11/10

1891Expedients de llicència d'obres menors  per reparació d'aigua fondo en uns 6 
mts. Lineals en el carrer Estricadors núm. 1

1941941997/09/23 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per posar 25 m2. d'aplacat de pedra o 
similar a la façana de l'immoble situat a la plaça Josep Umbert núm. 9

1951951997/09/24 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per arreglar la xemeneia que té varies 
esquerdes i arrebossar-la, en l'immoble situat al carrer Sant Sadurnú núm. 22

1961961997/09/25 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per pintar 45 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Padró núm. 36

1971971997/09/25 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2. de mosaic de 
l'immoble situat al carrer Sant Joan núm. 61

1981981997/09/26 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors per cobrir les bigues que ja hi ha 
col·locades a la terrassa amb un total de 15 m2. Carrer Mirador núm. 10

1991991997/09/29 1997/12/22

1891Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar façana i  repassar 
balcons amb un total de 10 m2. Carrer Rector Tomàs Vila  núm. 16

2012011997/09/30 1997/10/13

1891Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'una canalització 
telefònica de dos conductos de diàmetre 63, per una longitud total de 77 metres 
en el carrer Mestral

2022021997/09/30 1997/10/27

1891Expedients de llicència d'obres menors per aixecar 1 m. la paret del cel obert 
per treure vistes en l'Avinguda Catalunya núm. 38

2032031997/09/30 1997/12/22

1891Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un cobert atracat a la 
façana com a substitució de l'actual balcó. Carrer Narcís Monturiol núm. 11

2042041997/09/30 1997/11/10

1892Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar un terrat en 25 m2. en 
l'immoble situat al carrer Llorens Artigas núm. 17

2062061997/10/03 1997/10/13

19/12/2016 Pàgina 613 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1892Expedients de llicència d'obres menors per pintar 48 m2. la façana de l'immoble 
situat al carrer Barcelona núm. 28

2082081997/10/06 1997/10/13

1892Expedients de llicència d'obres menors per aplanar els reguerots produits per 
l'acció de la pluja, situats en l'avinguda Escoles.

2092091997/10/07 1997/10/27

1892Expedients de llicència d'obres menors per reparació de mur en zona de 
reguerot. Carrer Creus núm. 10

2102101997/10/11 1997/10/27

1892Expedients de llicència d'obres menors per repicar, arrebossar i pintar la façana 
principal de l'immoble situat a la plaça Josep Umbert Ventura núm. 1-2

2112111997/10/14 1997/10/27

1892Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de rajoles del bany, 
en l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 2

2122121997/10/15 1997/10/27

1892Expedients de llicència d'obres menors  per canviar 18 m2 de rajoles del terrat 
de l'immoble situat al carrer Hospital núm. 60

2132131997/10/16 1997/10/27

1892Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'edifici destinat 
a magatzem i celler en vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer 
Bonavista núm. 3

2142141997/10/17 1997/11/10

1892Expedients de llicència d'obres menors per adició de porxo i altell en planta 
primera a l'immoble situat al carrer Joan Miró núm. 4

2152151997/10/17 1997/11/10

1892Expedients de llicència d'obres menors per obertura de portal en paret de tanca 
en l'Avinguda Catalunya núm. 34

2162161997/10/22 1997/11/10

1892Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 20 m2. la cuina de 
l'immoble situat a la plaça Dr. Robert núm. 2

2172171997/10/24 1997/11/10

1892Expedients de llicència d'obres menors per aixecar el dipòsit de propà per 
l'obligada revisió i retimbrat i
 tornar-lo a col·locar carrer Agustí Santacruz núm. 99-101

2192191997/10/30 1997/12/09

1892Expedients de llicència d'obres menors per modificació de la xarxa aèria b.t. al 
carrer Esperança. Estesa de 40 m. de cable trenat i col·locació de pals casats.

2202201997/10/30 1997/11/24

1892Expedients de llicència d'obres menors per reparació del terrat en 20 m2. en el 
carrer Sant Pau núm. 22

2222221997/10/31 1997/11/24

1892Expedients de llicència d'obres menors  per un certificat municipal, amb el fí de 
poder tramitar la cédula d'habitabilitat dels habitatges situats al carrer Mossèn 
Baldelló núm. 2-4

2252251997/10/31 1997/11/24

1893Expedients de llicència d'obres menors per fer 25 m2 d'envà per aïllar humitat i 
col·locar 2 reixes a les finestres sense variar estructura i col·locar 100 m2. de 
mosaic al terra, en l'immoble situat al carrer Creus núm. 1

2272271997/11/05 1997/12/09

1893Expedients de llicència d'obres menors per legalització de traster, local i 
cambra d'instal·lacions de la planta sòtans de l'immoble situat al carrer Camí 
del Dipòsit núm. 15

2292291997/11/07 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per reparar voladis del balcó i pintar la 
façana de l'immoble situat al carrer Estatut núm. 27

2312311997/11/17 1997/12/09
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1893Expedients de llicència d'obres menors per construcció de pas al reguerot i 
tanques al solar de la casa situada al carrer Hospital núm. 50. Carrer Espigol

2342341997/11/19 1997/11/24

1893Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. el mosaic de 
l'immoble situat al carrer Vic núm. 25

2362361997/11/21 1997/11/24

1893Expedients de llicència d'obres menors per canviar 100 m2. de paviment i 
repassar enguixats i pintura de l'immoble situat a la plaça Josep Umbert núm. 4

2372371997/11/24 1997/12/09

1893Expedients de llicència d'obres menors  per col·locar 60 m2. de tela asfaltica al 
terrat situat al carrer Esquirol núm. 74

2382381997/11/25 1997/12/09

1893Expedients de llicència d'obres menors per repassar xemeneia interior, treure 
bastiment del balcó i arrebossar barana balcó amb toxanes, a l'immoble situat 
al carrer Doctor Reig núm. 8, 1er. Pis

2432431997/11/28 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per canviar 37 m2. de rajoles de la 
cuina i bany i canviar els sanitaris, de l'immoble situat al carrer Piscina núm. 11

2452451997/12/04 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per reforma de local situat al carrer 
Santo Domingo núm. 1

2462461997/12/04 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Agustí Santacruz núm. 22

2482481997/12/10 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta d'entrada a l'habitatge 
sense modificar estructura a l'immoble situat al carrer Santo Domingo núm. 11

2492491997/12/11 1997/12/22

1893Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. les parets de 
l'obrador i canviar sanitaris, en l'immoble situat al carrer Sant Pau núm. 28

2512511997/12/15 1997/12/22

1893 Hi ha número d'expedient d'obres però no ho és.Presenta documentació per la tramitació d'un expedient d'obres de la plaça Dr. 
Robert núm. 9

2542541997/  /  1997/12/19

1893 Aquest expedient inicialment era el 75/1997 bis hi ara es l'expedient 
257/1997

Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar el sostre i paret del 
porxo i també els 4 pilars, en un total de 40 m2. situats al carrer Bosch i 
Gimpera, parcel·la núm. 78 de la urbanització Racó del Bosc

2572571997/08/19 1997/09/15

1893 Aquest permís d'obres tenia el número d'expedient d'obres 
231/1997 bis i ara té el número 260/1997

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Estricadors núm. 9

2602601997/11/19 1997/11/24

1893 Aquest expedient inicialment tenia el número 234/1997 bis i ara 
consta com a número d'expedient 261/1997

Expedients de llicència d'obres menors per distribució de la planta pis situat al 
carrer Pont de Terme núm. 2, 2n. 3a.

2612611997/11/19 1997/12/22

1890Expedients de llicència d'obres menors per la implantació d'un transformador 
en l'emplaçament sol·licitat, atès que es tracta d'un solar de propietat 
municipal. Carrer Padró

1721721997/08/11 1998/01/08

1892Expedients de llicència d'obres menors per l'estesa d'una línia elèctrica aèria de 
baixa tensió en la cruïlla del carrer Padró amb el carrer Sol.

2212211997/10/30 1998/01/08

1893 Al·legació presentada pel Sr. Manuel Rosal Rodriguez a l'informe 
tècnic de data 21/02/1998

Expedients de llicència d'obres menors  per ampliació d'un habitatge al carrer 
Ocells núm. 7, de la Urbanització Racó del Bosc

2302301997/11/10 1998/07/20
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1893 Denúncia presentada per la Sra. G.T.L. en relació a les obres que 
realitza el Sr. J.M.E. al carrer Soleia núm. 5 - Decret paralització 
24/02/1998-

Expedients de llicència d'obres menors per ampliació d'estudi en planta primera 
en l'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Soleia núm. 5

2322321997/11/19 1998/01/19

1893Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior del pis situat al 
carrer Rector Tomàs Vila núm. 24, 1er. per transformar-lo en dues vivendes.

2412411997/11/26 1998/02/02

1893Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació, amb caràcter 
provisional, d'un cobert desmontable sobre una piscina existent en la finca 
ubicada al carrer Barcelona núm. 42-44.

2442441997/12/03 1998/01/08

1893Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de dos banys al local 
situat al carrer Travessia núm. 2

2502501997/12/15 1998/07/06

1893Expedients de llicència d'obres menors per repassar 30 m2. d'arrebossats, refer 
20 m2. de paviment i treure 5 m2. d'envans, en l'interior de la vivenda situada al 
carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 26

2532531997/12/19 1998/01/08

1893Expedients de llicència d'obres menors per remodelació de teulada en edifici 
plurifamiliar situat al carrer Ponent núm. 15

2552551997/12/24 1998/01/19

1889Expedients de llicència d'obres menors per la divisió de local comercial i 
obertura de finestra al carrer Travessia núm. 5-7

1421421997/06/16 1999/11/08

1894Expedients de llicència d'obres menors per construcció de portal de garatge en 
façana i acondicionament del paviment del mateix, en la vivenda situada al 
carrer Padró núm. 24

111998/01/02 1998/01/19

1894Expedients de llicència d'obres menors per modificació xarxa aèria b.t. al carrer 
Joan Maragall davant de la plaça  Josep Umbert Ventura i supresió d'uns 24 m. 
de xarxa conversional per trenada adosada  a la façana

221998/01/15 1998/01/19

1894Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal al carrer 
Bassella

331998/01/16 1998/02/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2 de rajoles de la 
cuina. Carrer Joncar núm. 10

441998/01/19 1998/02/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per reformar 9 m2. de cuina. Carrer 
Bassella núm. 31

551998/01/19 1998/02/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2., fer una paret 
divisoria de 6 m2. per fer la rebotiga, i construcció d'un bany petit. Carrer 
Travessia/Ptge. Mules

661998/01/21 1998/02/16

1894Expedients de llicència d'obres menors per pintar 600 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 21 - 23

881998/01/23 1998/02/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per reforma porta d'entrada al carrer 
Jaume Balmes núm. 6

991998/01/27 1998/02/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per pintar 100m2 la façana de l'immoble 
situat al carrer Barcelona núm.13

11111998/02/03 1998/02/16
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1894Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Carrer 
Pompeu Fabra núm. 9

12121998/02/05 1998/03/16

1894Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un envà pluvial de 30 
m2 a la finca situada a la plaça Dr. Robert núm. 2

13131998/02/10 1998/02/16

1894 Aquesta sol·licitud ha sigut desestimadaExpedients de llicència d'obres menors  per la construcció d'una nova línia 
soterrada de baixa tensió al carrer Estatut

14141998/02/12 1998/03/16

1894Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar bodega 80 m2. en els 
sòtans, en el segon pis reforma de cuina consistent en posar enrajolar 17 m2. i 
posar rajola de valència 10 m2. i reforma de dos banys en un total de 14 m2. 
Carrer Sant Saturi núm. 5

15151998/02/13 1998/02/16

1894 Aquesta sol·licitud de llicència d'obres ha estat desestimadaExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina i locals 
annexes a la mateixa i reforma i ampliació de garatge. Carrer Joncar núm. 17

16161998/02/13 1998/04/15

1894Expedients de llicència d'obres menors per canviar les teules de la teulada i 
col·locar 125 m2. de tela asfàltica, a l'immoble situat a la urbanització Vilalta, 
atès que es tracta d'obres de conservació

18181998/02/17 1998/03/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. de teules. Carrer 
Sant Sadurni núm. 4

19191998/02/18 1998/03/02

1894 La sol·licitud de llicència d'obres ha estat desestimadaExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de dos pals i 
desmontar-en un en els carrers Onze de Setembre i Figueretes

20201998/02/18 1998/04/15

1894Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una paret a l'hort. 
Carrer Sant Climent núm. 24

21211998/02/18 1998/03/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció 
amb rocalla. Carrer Camí de Can Bosc núm. 21

23231998/02/20 1998/03/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del terra i fer una  
paret a la cuina. Carrer Sant Quirze núm. 5

24241998/02/23 1998/03/02

1894Expedients de llicència d'obres menors per convertir finestra en balcó sense 
modificar l'estructura. Carrer Barcelona núm. 24

25251998/02/24 1998/06/08

1894Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una xemeneia d'hacer 
inoxidable. Avinguda de les Escoles núm. 3

26261998/02/25 1998/09/07

1894Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cambra de 
bany en 10 m2. i canviar rajoles del terra en 8 m2. Carrer Rector Tomàs Vila 
núm. 13, 1er.

28281998/02/27 1998/03/16

1895Expedients de llicència d'obres menors per aixecar la zona de coberta per fer 
un estudi, en l'immoble situat al carrer Nostra Senyora de Núria núm. 2

29291998/03/04 1998/04/15

1895 Escrit de denúncia presentat per la Sra. Blondina Ullar Lenker, 
sobre les aigües residuals procedents de la finca de la Sra. 
Montserrat Vila Casanovas

Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de bomba hidràulica per 
bombejar l'aigua de sortida de la depuradora fins a la xarxa general, amb la 
col·locació d'un tub PVC fins la xarxa general, al carrer Pompeu Fabra núm. 10

30301998/03/10 1998/03/16

1895Expedients de llicència d'obres menors per modificació de les alineacions del 
mur situat al carrer Pervera núm. 12

31311998/03/11 1998/03/16
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1895Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de locat situat al 
carrer Vic núm. 4, d'acord amb el detall que figura a l'expedient núm. 148/86

32321998/03/13 1998/03/16

1895Expedients de llicència d'obres menors per pintar 90 m2 la façana de l'immoble 
situat al carrer Agustí Santacruz núm. 13

33331998/03/20 1998/03/30

1895Expedients de llicència d'obres menors per connexió de clavegueró en 35 ml. 
de forma provisional. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 32

35351998/03/26 1998/03/30

1895Expedients de llicència d'obres menors per repassar la façana. Avinguda 
Catalunya núm. 5

37371998/03/31 1998/04/15

1895Expedients de llicència d'obres menors per trasllat i millora del centre de 
transformació ET-102 " La Quica " - Plaça Molí -

39391998/04/07 1998/04/15

1895Expedients de llicència d'obres menors per revestir tanca exterior del jardí amb 
10 mts. Carrer Racó del Bressol núm. 2

40401998/04/07 1998/05/11

1895 Requeriment als Srs. Josep Lloveras Sans i Antoni Falquès Ventura 
i altre referent als edificis situats a la cantonada dels carrers Sant 
Saturi, Anselm Clavè i Rector Tomàs Vila. Escrit de denúncia 
presentat per l' Alzina sobre l'estat en que es troben els edificis 
situats al carrer Sant Saturi cantonada Anselm Clavè

Expedients de llicència d'obres menors per arreglar les deficiències dels edificis 
situats a la cantonada dels carrers Sant Saturi, Anselm Clavé i Rector Tomàs 
Vila, que afecten a la seguretat pública

41411998/04/08 1998/04/15

1895Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tancaments i vallats 
laterals de la parcel·la situada al carrer Montseny núm. 3

42421998/04/09 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de rètol en façana, 
aplacat de 70 x 40 cms.,  a una alçada respecte al carrer de 3 mts. Carrer 
Sagrera núm. 8

44441998/04/09 1998/04/15

1895Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tancaments laterals i 
posteriors de la parcel·la situada al carrer Antoni Gaudí núm. 28

45451998/04/19 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per canviar la situació de la llar de foc. 
Carrer Padró núm. 4

46461998/04/14 1998/04/15

1895Expedients de llicència d'obres menors per pintar 60 m2. la façana. Carrer 
Avinguda Generalitat núm. 3

47471998/04/17 1998/04/27

1895Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 20 m2. de tela asfàltica al 
terrat de l'immoble situat al carrer Mn. Baldelló núm. 12

48481998/04/17 1998/04/27

1895Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una barbacoa al 
carrer Sol núm. 13

49491998/04/22 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors  per presentar les modificacions 
introduïdes en el decurs d'unes obres. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 24

50501998/  /  1998/04/23

1895Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 64 m2. el garatge. 
Carrer Era Nova núm. 1

51511998/04/23 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per col·locar tanca de 13 ml. De 
separació entre veïns, al patí interior. Carrer Esquirol núm. 42

52521998/04/27 1998/06/22
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1895Expedients de llicència d'obres menors per pintar 60 m2. la façana i canviar la 
canal de 5 mts. lineals. Carrer Sant Pau núm. 2

53531998/04/20 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar 50 m3. el solar situat al 
carrer Mossèn Baldelló s/n.  - Ctra. B-143-

54541998/04/29 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors  per repassar teulada i canviar 50 teules 
a la vivenda situada al carrer Sol Naixent núm. 5

55551998/05/05 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de tres pals al carrer 
Montserrat i Mirador

57571998/05/08 1998/07/20

1895Expedients de llicència d'obres menors  per col·locar 45 mts. de panot a la 
vorera situada al carrer Ronda Esports núm. 1

58581998/05/08 1998/05/11

1895Expedients de llicència d'obres menors per fer la paret de tanca 28 x 1,5 mts al 
carrer Mn. Baldelló

59591998/05/09 1998/05/25

1895Expedients de llicència d'obres menors per revestir amb pedra els dos pilars 
d'entrada a la casa en 9 m2. Carrer Montserrat núm. 8

60601998/05/12 1998/06/22

1895Expedients de llicència d'obres menors per construcció de mur de contenció al 
carrer Avinguda Pompeu Fabra núm. 9

61611998/05/12 1998/05/25

1896Expedients de llicència d'obres menors per canviar 100m2. les teules de la 
teulada situada al Camí del Dipòsit núm. 13

64641998/05/19 1998/05/25

1896Expedients de llicència d'obres menors per aïllament del terrat contra la filtració 
d'humitats en el carrer Travessia núm. 6

65651998/05/20 1998/06/08

1896 Aquesta sol·licitud ha estat desestimadaExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un pal en el carrer 
Antoni Gaudí

66661998/05/22 1998/11/02

1896Expedients de llicència d'obres menors  per canviar WC, fer connexió a la 
canonada general en 2 mts.  I arrebossar 10 m2 la paret interior de l'immoble 
situat al carrer Sant Antoni núm. 9

67671998/05/26 1998/06/08

1896Expedients de llicència d'obres menors per aplanar el garatge de 60 m2. Carrer 
Piscina núm. 21

68681998/05/26 1998/06/08

1896Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior del 2n. pis per 
transformar-lo en dues vivendes. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 24

69691998/05/28 1998/06/08

1896Expedients de llicència d'obres menors per repassar i pintar 70 m2. la façana i 
canviar la porta del garatge per una basculant, sense canviar l'estructura. 
Carrer Llevant núm. 14

71711998/06/01 1998/06/08

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un dipòsit de 
homogeneïtzació, a la plaça Josep Umbert Rosàs s/n.

73731998/06/01 1998/  /  

1896Expedients de llicència d'obres menors per reforçar sostre en edifici situat entre 
mitgeres al carrer Agustí Santacruz núm. 50

74741998/06/03 1998/06/08

1896Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar de nou uns 30 
m2. interior de la vivenda per evitar humitats i col·locar uns 30 m2. de rajoles a 
la cuina. Carrer Esquirol núm. 17

75751998/06/09 1998/06/22
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1896Expedients de llicència d'obres menors per montatge i desmontatge de bastida 
i desencoratge de plaques de la mitgera i posterior pintat de la finca situada al 
carrer Agustí Santacruz cantonada Passatge Jorba

77771998/06/13 1998/09/07

1896Expedients de llicència d'obres menors per pintar 70 m2. la façana de l'immoble 
situat a la Plaça Josep Umbert Ventura núm. 9

78781998/06/17 1998/06/22

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per col·locar una protecció de bruc per 
tal d'evitar la vista de la pared del vei, el suport de la tanca sera per dins de la 
casa del sol·licitan. Carrer Narcís Monturiol número 11

80801998/06/26 1998/  /  

1896Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 18 m2. interior de la 
vivenda situada al carrer Pont del Terme núm. 20

82821998/06/30 1998/07/06

1896Expedients de llicència d'obres menors per reparar reguerot, canviat plat de 
dutxa i 1 m2. de rajoles. Carrer Hospital núm. 54

83831998/07/01 1998/07/20

1896Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2 de paret del 
terrat. Carrer Padró núm. 16

84841998/07/01 1998/07/20

1896Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció. 
Carrer Joaquim Mir núm. 5

85851998/07/03 1998/11/02

1896Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 82 mts. De C.S. a 1000v., 
per vorera del carrer Mossèn Baldelló(Ctra. B-143), creuament i continuació per 
Passatge Castell de Montbui.

86861998/07/07 1998/07/20

1896Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'una part de local 
industrial per facilitar l'accés de camions, al carrer Rector Tomàs Vila núm. 25

87871998/07/08 1998/07/20

1896Expedients de llicència d'obres menors per escatar i arrebossar 45 m2. la 
façana. Carrer Barcelona núm. 4 i 6

88881998/07/08 1998/07/20

1896Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió que partint de la cruïlla del carrer Mestral amb el 
carrer  Antoni Gaudí, discorri pel mateix carrer Antoni Gaudí

89891998/07/08 1998/10/05

1896Expedients de llicència d'obres menors per posar 50 m2. de sòcol a les parets 
del bar. Carrer Joan Maragall núm. 10

90901998/07/16 1998/07/30

1897Expedients de llicència d'obres menors per l'ampliació de la planta golfes 
destinada a zona de traster de la vivenda, en un edifici entre mitgeres, situat al 
carrer Sant Isidre núm. 8

93931998/07/17 1998/07/30

1897Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cambra de 
bany en uns 12 m2., a l'immoble situat al carrer Camí del Dipòsit núm. 8

94941998/07/21 1998/07/30

1897Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar el garatge en uns 16 
m2, a l'immoble situat al carrer Santo Domingo núm. 13

95951998/07/21 1998/07/30

1897Expedients de llicència d'obres menors per l'obertura i remodelació de finestres, 
a l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 71

96961998/07/24 1998/07/30
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1897Expedients de llicència d'obres menors per procedir a l'anul·lació de 
l'abocament a cel obert, d'aigües residuals directament a la via pçublica, i a la 
connexió del tub de desguàs a la xarxa interna de l'edifici situat al carrer 
Sagrera núm. 10

98981998/03/22 1998/11/04

1897Expedients de llicència d'obres menors obres de legalització del mur de 
tancament ubicat al carrer Manolo Hugué s/n

1001001998/07/31 1998/09/07

1897Expedients de llicència d'obres menors per refer paviment de formigó en uns 80 
m2. aproximadament, a l'immoble situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 21

1031031998/08/19 1998/09/07

1897Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'immoble situat 
al carrer Rector Tomàs Vila núm. 5

1041041998/08/28 1998/09/07

1897Expedients de llicència d'obres menors per construir un mur de contenció de 
blocs de pedra en el límit del jardí de la finca situada al carrer Joaquim Mir 
núm. 3

1051051998/08/31 1998/12/28

1897Expedients de llicència d'obres menors per enguixar 5 m2 la façana de 
l'immoble situat a la Costa de Lloveras

1071071998/09/02 1998/09/21

1897Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de retol lluminós al 
carrer Rector Tomàs Vila núm. 5 baixos

1081081998/09/03 1998/09/21

1897Expedients de llicència d'obres menors per acabar les obres autoritzades en 
data 19-5-1997, expt. 102/97, consistents en arreglar teulada cobert i aixemplar 
portal de tanca, en l'immoble situat al carrer Creus, en front del núm. 52

1091091998/09/03 1998/10/05

1897Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 140 m2. de rajoles al terra 
de la terrassa situada al carrer Santo Domingo núm. 1

1101101998/09/03 1998/09/21

1897Expedients de llicència d'obres menors per refer la paret a l'hort d'uns 3 x 1 mts. 
al carrer Ntra. Sra. de Nuria núm. 1. -autoritzades el 19-5-1997- Expt. 88/97

1111111998/09/07 1998/10/05

1897Expedients de llicència d'obres menors per soterrar el tram de línia de baixa 
tensió que discorre des del carrer Montserrat fins la cantonada del carrer Sant 
Sadurní

1121121998/09/10 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors  per canviar rajoles de les parets, el 
marbre de sobre la cuina i posar rajoles al terra. Carrer Havana núm. 22

1131131998/09/14 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per pintar 110 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Creus núm. 33

1141141998/09/15 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar 6 m2. les rajoles del terra i 
13 m2. les del bany, en l'immoble situat al carrer Vinyetes núm. 9

1151151998/09/16 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar 17 m2. de rajoles del bany i 
23 m2. de la cuina, en l'immoble situat al carrer Barcelona núm. 27

1161161998/09/16 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar pals al carrer Racó del 
Bressol

1171171998/09/21 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió que creua el carrer Estatut a l'alçada del núm. 33

1181181998/09/24 1998/10/05
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1898 Informe desfavorableExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia aeria 
elèctrica de baixa tensió, en el tram del carrer Les Roques, comprès en els 
carrers Cingles de Bertí i Vinyetes.

1191191998/09/24 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de reforç-
consolidació del sostre del pis a través de jàcera a escaire de l'entrevigat, canvi 
de paviment i enrajolat de cuina. Carrer Piscina núm. 4 baixos, 1er.

1201201998/09/24 1998/11/30

1898Expedients de llicència d'obres menors per la reposició de bigues de la teulada 
i la planta 1er., i reconstrucció d'envans, en l'immoble situat al Camí de 
Lloveres núm. 36, atès que es tracta de reposició de bigueria en mal estat, no 
generant increment de volum.

1221221998/09/25 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors  per canviar 8 m2. de rajoles de la 
cuina, en l'immoble situat al carrer Josep Pla núm. 1, 1er.

1231231998/09/28 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior a l'habitatge situat 
al carrer Sant Joan núm. 39, 4rt. 1a.

1241241998/09/28 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. la façana de 
l'immoble situat al carrer Mossèn Josep Rossell núm. 10

1251251998/09/30 1998/10/05

1898Expedients de llicència d'obres menors per pintar 55 m2. la façana de l'immoble 
de l'Avinguda Escoles núm. 11

1271271998/10/03 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dues vitrines de 
marbre i vidre i adaptació de la porta actual, en la vivenda situada al carrer 
Miquel Vila núm. 7

1281281998/10/06 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'envas i pavimentació 
en edificació existent. Carrer Sant Quirze núm. 15

1301301998/10/07 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta d'entrada, sense 
modificar l'estructura, i reparar part de la façana de l'immoble situat al carrer 
Creus núm. 25

1311311998/10/07 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per demolició de l'immoble situat al 
carrer Estatut núm. 29-31

1321321998/10/08 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar desperfectes de la 
façana i 8 m2. a un tram de l'escala interior, al carrer Roure Gros núm. 27

1331331998/10/08 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 72 m2., canviar 25 m2. 
de rajoles de la cuina, 22 m2. del bany i pavimentar la terrassa en 17 m2. en 
l'habitatge situat al c/ Sant Joan núm. 29, 1er.

1341341998/10/09 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per convertir una finestra en portal, de 
2,5 mts. Sense variar l'estructura, en l'habitatge situat al carrer Bassella núm. 28

1351351998/10/13 1998/10/19

1898 Expedient NulExpedients de llicència d'obres menors per aixecar 2 mts. la xemeneia existent. 
Carrer Sant Pau núm. 2

1371371998/  /  1998/10/13
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1898Expedients de llicència d'obres menors per obertura d'ua nova porta metàl·lica 
d'accès al garatge núm. 1 i enderroc d'un envà per la instal·lació d'una porta 
basculant d'accès al garatge. Carrer Doctor Fleming núm. 11

1381381998/10/14 1998/10/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar la canal de la teulada i 
repassar pegats de la façana en uns 4 m2. en l'immoble situat al carrer Roure 
Gros núm. 29

1391391998/10/16 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors  per pavimentar 60 m2. les golfes, 
canviar rajoles de 14 graons de l'escala i enguixar 60 m2 el sostre de la 
teulada, de l'immoble situat al carrer Barcelona núm. 54

1421421998/10/23 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors  per col·locar 38 m2. de gres al terra de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 8

1431431998/10/23 1998/11/02

1898Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de contenció 
de terres al carrer Montserrat núm. 3

1441441998/10/23 1998/11/16

1898Expedients de llicència d'obres menors per reposició d'un pal al carrer Torrent 
Fondo

1471471998/10/04 1998/11/03

1898Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 5 m2. l'interior de 
l'immoble situat al carrer Miquel Vila núm. 3

1501501998/11/11 1998/11/30

1898Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de línia soterrada 
d'elèctrica de baixa tensió, que partint de la cruïlla del carrer Vinyetes amb el 
carrer Les Roques , discorri pel mateix carrer Les Roques, fins a la cantonada 
del carrer Cingles de Bertí, seguint pel carrer Cingles de Bertí

1531531998/03/22 1998/11/19

1898Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 30 m2. interior del pis 
situat al carrer Bassella núm. 31

1541541998/11/18 1998/11/30

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar 75 m2. les rajoles del terra i 
25 m2. de la cambra de bany, de l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell 
núm. 6

1551551998/11/19 1998/11/30

1898Expedients de llicència d'obres menors per canviar 27 m2. les rajoles de la 
cuina de l'immoble situat al carrer Era Nova núm. 5

1561561998/11/21 1998/12/14

1899Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una tanca a la finca 
situada a la Ctra. Sant Llorenç

1601601998/12/01 1998/12/14

2721 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
211/1994

Expedients de llicència d'obres menors per acabaments interiors de la vivenda 
situada al carrer Cirerers número 6, de conformitat amb les llicències 
concedides en dates 7/02/1995, expedient número 211/1994 i 13/05/1996 
expedient número 202/1995

1621621998/12/02 1998/12/14

1899Expedients de llicència d'obres menors per convertir portal en finestra sense 
modificar l'estructura, en l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí núm. 21

1631631998/12/07 1998/12/14

1899Expedients de llicència d'obres menors per legalització d'edifici existent al 
carrer Piscina núm. 6

1701701998/12/28 1998/12/28
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1896Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de piscina al carrer 
Països Catalans núm. 1 bis

81811998/06/26 1999/06/09

1898Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de plantes soterrani i 
terrassa en l'habitatge unifamiliar aïllat situat al Camí de Lloveres s/n

1521521998/11/18 1999/02/22

1898Expedients de llicència d'obres menors per construcció de xemeneia exterior 
per instal·lació de llar de foc, en l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz 
núm.23, 2n.

1571571998/11/24 1999/01/25

1899 Hi ha un conveni per establir les condicions de l'afectació de la finca 
urbana situada al carrer Estricadors núm. 54. Sol·licitud informe 
previ sobre l'ampliació de golfes de la casa situada al carrer 
Estricadors cantonada carrer Creus

Expedients de llicència d'obres menors per reforma de planta golfes en la 
vivenda entre mitgeres situada al carrer Estricadors núm. 54

1591591998/11/27 1999/01/25

1899Expedients de llicència d'obres menors per obertura de finestres a la façana 
principal i posterior de l'immoble situat al carrer Esquirol núm. 57

1641641998/12/15 1999/01/11

1899Expedients de llicència d'obres menors per construcció de barbacana a 
l'habitatge unifamiliar situat al carrer Pervera núm. 44

1651651998/12/17 1999/02/08

1899Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina en 6 
m2 i les del bany en 4 m2. i canviar el lavabo. Carrer Agustí Santacruz núm. 97, 
2n. 1a.

1661661998/12/21 1999/01/11

1899Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. el paviment del 
menjador de l'immoble situat al carrer Camí de Lloveres núm. 53

1671671998/12/22 1999/01/11

1899Expedients de llicència d'obres menors per modificació de distribució en 
vivenda unifamiliar entre mitgeres, consistent en treure cel-ras, enrajolar, 
abaixar sostres, fer cuina i banys -sense canviar cap  biga- a la vivenda situada 
al carrer Agustí Santacruz núm. 44

1681681998/12/22 1999/02/08

1899 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 183/2001Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 175 m2 els baixos de la 
casa " Can Nubiola " situada al carrer Avinguda Generalitat

1721721998/12/29 1999/01/11

1899 Aquest expedient ha estat entrat amb el número  163/1998 BisExpedients de llicència d'obres menors per enrajolar 80 m2. l'interior de la 
vivenda situada a la plaça Rectoria núm. 1

1741741998/12/15 1999/01/11

1898Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línea elèctrica 
aèria trifàsica a 25 Kv, de 0,014 km. de longitud total i el seu corresponent nou 
centre de transformació sobre recolzament metàl·lic PT-130 "Can Masclans" de 
75 KVA  i relació 25/0,380 KV.

1581581998/11/25 2000/11/13

1535Projecte de legalització d'edifici per a restaurant i vestidors en sòl urbanitzable. 
Club de Golf Can Bosch Sant Feliu de Codines

1999/04/  1999/04/  

1901Expedients de llicència d'obres menors  per canviar 12 m2. de rajoles del bany, 
i canviar WC. Carrer Josep Pla núm. 3

221999/01/08 1999/01/25

1901Expedients de llicència d'obres menors per modificació de distribució en 
vivenda existent. Carrer Piscina núm. 26

331999/01/08 1999/02/22

1901Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar planta garatge en 75 m2. i 
pintar les parets interiors. Carrer Ponent núm. 7

441999/01/09 1999/01/25
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1901Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de tanca i caseta 
vestuaris, formació d'escala i pavimentar 60 m2. exterior. Carrer Sant Sebastià 
núm. 6-8

551999/01/13 1999/04/22

1901 Sol·licitud anul·lada per la presentada en data 12/05/1999Expedients de llicència d'obres menors per efectuar cata per la unió del cable 
subterràni existent a nova ET nº 244

661999/  /  1999/01/18

1901 Sol·licitud anul·lada per la presentada en data 5/05/1999Expedients de llicència d'obres menors per efectuar estesa de 107 m. CS a 
100v.  al carrer Estatut i estesa de cable aèri grapat per façanes

771999/  /  1999/01/18

1901Expedients de llicència d'obres menors per fer la instal·lació d'una línia elèctrica 
de baixa tensió. Carrers Pervera i Bassella

881999/01/19 1999/11/22

1901Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un porxo anex. 
Carrer Camí de la Serra núm. 1

991999/01/20 1999/03/08

1901Expedients de llicència d'obres menors per reforma de lavabo i cuina, 
consistent en canviar 30 m2. de rajoles. Carrer Hospital núm. 70

10101999/01/22 1999/01/25

1901Expedients de llicència d'obres menors per tancament de solar. Carrer Sant 
Sebastià núm. 5

11111999/01/30 1999/02/08

1901Expedients de llicència d'obres menors per diverses obres menors al local de la 
planta baixa situat al carrer Travessia núm. 14

12121999/02/01 1999/02/08

1901Expedients de llicència d'obres menors per legalitzar la vivenda situada en la 
planta semisòtans, en l'edifici de vivendes plurifamiliar situat al la Ctra. Sant 
Llorenç núm. 53

13131999/02/02 1999/04/08

1901Expedients de llicència d'obres menors per fer un forat a la façana per reparar 
reventon d'aigua. Carrer Sant Antoni núm. 1

14141999/02/02 1999/02/22

1901Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar llar de foc. Carrer Gallifa 
núm. 3

15151999/02/04 1999/02/08

1902Expedients de llicència d'obres menors per obertura de nova escala i reforma 
parcial de la planta baixa. Carrer Travessia núm. 10

18181999/02/08 1999/02/22

1902Expedients de llicència d'obres menors per reforma de banc de cuina en 4 ml., 
enrajolar 15 m2. de parets i 25 m2. de terra de la vivenda situada al carrer Sant 
Pere núm. 16

19191999/02/08 1999/02/22

1902 Sol·licituds aigua als habitatges situats a l'Avinguda Catalunya núm. 
47

Expedients de llicència d'obres menors per legalització ampliació planta baixa. 
Avinguda Catalunya núm. 47

21211999/02/08 1999/11/08

1902Expedients de llicència d'obres menors per obrir arqueta existent, trencant el 
paviment de ciment existent per tal de connectar l'estació transformadora 111 
"Coll d'en Quer" a la xarxa de mitja tensió existent a la cruïlla del carrer Agustí 
Santacruz, amb el Cami de Lloveres

22221999/02/09 1999/11/22

1902Expedients de llicència d'obres menors per reformes de planta garatge en 
l'immoble situat al carrer Estricadors núm. 43

23231999/02/11 1999/03/22

1902Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tanca amb caràcter 
provisional. Carrer Sant Quirze núm. 23

25251999/02/12 1999/02/22
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1902Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'envas en 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 23, planta baixa, 1a.

27271999/02/19 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per canviar el comptador d'aigua i llum 
de l'interior de la vivenda a la façana. Carrer Bassella núm. 36

30301999/02/24 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 113 m C.S. 3 x 1 x 150 Al 
18/30 KV, instal·lació d'un suport metàl·lic amb conversió aèria-soterrada, 
muntatge elèctric ET, MT/b.t., amb cabines SF6 i construcció d'un nou centre 
de transformació amb edifici tipus prefabricat exterior (Nova ET-23.488 
"Interfauna"). Ctra. Sant Miquel del Fai s/n p.k. 3,200

31311999/02/25 1999/05/17

1903Expedients de llicència d'obres menors per estesa d'un total de 104 m C.S. a 
100 V. pel camí de terra, a fi d'atendre nou subministrament a la Ctra. Sant 
Miquel del Fai, s/n p.k. 3,200

32321999/02/25 1999/05/17

1903Expedients de llicència d'obres menors per arreglar pilar de la barana de la 
terrassa. Carrer Mossèn Baldelló núm. 7

33331999/  /  1999/  /  

1903Expedients de llicència d'obres menors per canviar el marc a tres finestres i un 
a una porta i renovar el paviment de la terrassa en 12 m2. Carrer Joncar núm. 
34

34341999/03/01 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per pintar les façanes. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 44, 48 i 50 i 42 i 46, i restaurar-les

35351999/03/01 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per canviar armaris i pica de la cuina i 
15 m2. de rajoles. Avinguda Catalunya núm. 12

37371999/03/02 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per canviar dues peces del sanitari. 
Carrer Vinyetes núm. 30

38381999/03/04 1999/03/08

1903Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Carrer 
Països Catalans núm. 13-15

39391999/03/05 1999/03/08

1904Expedients de llicència d'obres menors per col·locar rètol de 30 x 50 cms. 
Aplacat al balcó. Carrer Joan Maragall núm. 6, 1er.

41411999/03/05 1999/03/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. les rajoles de la 
cuina. Camí de Lloveres núm. 31

42421999/03/06 1999/03/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per convertir finestra en portal de 
garatge, sense modificar l'estructura. Plaça Sant Antoni núm. 6

43431999/03/12 1999/04/22

1904 Sol·licitud presentada pel Sr. M.S.C., denunciant unes obres 
d'enderroc efectuades a l'Avinguda Catalunya núm. 16

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'una edificació entre 
parets mitgeres. Avinguda Catalunya núm. 20

44441999/03/15 1999/05/17

1904 Hi ha un avant projecte amb número de registre d'entrada 534/1999Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina i terrassa. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 67-69

45451999/03/16 1999/03/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per l'obertura d'un portal de garatge a la 
finca situada al carrer Sant Pere núm. 5

46461999/03/17 1999/04/22
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1904Expedients de llicència d'obres menors per aillar les parets i el sostre de l'estudi 
amb fusta i treure les rajoles de la terrassa per posar-n'hi de noves en uns 10 
m2. Carrer Mossèn Baldelló núm. 14

50501999/03/22 1999/05/03

1904Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles i sanitaris del 
bany en 90 m2, canviar mobiliari de les cuines i enrajolar el terra en 90 m2. dels 
tres pisos situats al carrer Rector Tomàs Vila núm. 16

51511999/03/23 1999/04/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per procedir a tallar l'arbre plataner que 
impedeix l'accès a l'habitatge que s'està construïnt a la Ctra. Sant Llorenç núm. 
55

52521999/03/23 1999/04/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany en 4 m2 i 
les de la cuina en 10 m2. i canviar paviments interiors en un total de 180 m2. 
Carrer Esquirol núm. 9

53531999/03/24 1999/05/03

1904 Paralització obres al Sr. C.P.G. R.Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tanca i reforma 
d'escala i accès a la vivenda situada al carrer Racó del Bressol núm. 2

54541999/03/26 1999/11/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edifici existent entre 
mitgeres al carrer Creus núm. 53 - 55

55551999/03/26 1999/04/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 140 m2. la terrassa de 
l'immoble situat al carrer Santo Domingo núm. 1. - Autoritzada en data 21-09-
1998. Expt. 110/98-

56561999/03/27 1999/04/08

1904Expedients de llicència d'obres menors per canviar la banyera de la cambra de 
bany. Carrer Zamenhof núm. 10

58581999/03/31 1999/04/08

1904Expedients de llicència d'obres menors per passar dos tubsd aprofitant la 
canalització per a serveis prevista al projecte d'urbanització del 1r. tram del 
passatge Mules.

61611999/04/08 1999/04/08

1904Expedients de llicència d'obres menors per reforma la cuina de 12 m2. Carrer 
Ildefons Cerdà núm. 13

62621999/04/12 1999/04/22

1904Expedients de llicència d'obres menors per reformar l'escala del jardí. Carrer 
Nostra Senyora de Núria núm. 2

63631999/04/13 1999/04/22

1905Expedients de llicència d'obres menors per construir una escala interior als 
pisos i arrebossar 400 m2 la façana. Avinguda Castell de Montbui núm. 30

66661999/04/15 1999/06/09

1905Expedients de llicència d'obres menors per reforma del bany. Carrer Molí núm. 
19

67671999/04/15 1999/05/03

1905Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edifici existent al 
carrer Joncar núm. 19

68681999/04/15 1999/04/22

1905 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
46/1997

Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tanca de la parcel·la 
situada al carrer Bassella núm. 70

69691999/04/20 1999/05/31

1905Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lació de dos pals. Carrer 
Països Catalans

70701999/04/19 1999/05/03
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1905 Aquest expedient sols hi ha la carpeta i un planell. A la caratula 
posa anulat

Expedients de llicència d'obres menors 72721999/  /  1999/04/22

1905Expedients de llicència d'obres menors per la renovació de la teulada i 
enderroc de cobert. Carrer Bassella núm. 27

74741999/05/03 1999/07/19

1905Expedients de llicència d'obres menors  per la construcció d'un porxo. Carrer 
Països Catalans núm. 1 bis

75751999/05/05 1999/06/09

1906Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 110 mts. De C.S. Al. 240 
mm2 a 100V. Carrer Prat de la Riba núm. 14

76761999/05/05 1999/10/18

1906Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 270 mts. de C.S. i 
conversions Aeria a 1000V. Carrer Estatut núm. 29-31

77771999/05/05 1999/06/09

1906Expedients de llicència d'obres menors per pintar 80 m2 la façana. Carrer 
Antoni Gaudí núm. 12

78781999/05/06 1999/05/17

1906Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana de 60 m2 i 
canviar la canal i pintar-la. Carrer Creus núm. 63

79791999/05/06 1999/05/17

1906Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina i 
cambra de bany en un total de 64 m2. Carrer Montserrat núm. 26

80801999/05/06 1999/05/17

1906Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un habitatge situat al 
carrer Barcelona núm. 2

82821999/05/06 1999/05/31

1907Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dues vitrines de 
marbre i vidre i adaptació de la porta actual. Carrer Doctor Miquel Vila núm. 7

85851999/05/07 1999/05/17

1907Expedients de llicència d'obres menors per la substitució d'una xemeneia. 
Carrer Sant Pau núm. 2

86861999/05/07 1999/09/06

1907Expedients de llicència d'obres menors per intal·lació de dos pals al Camí de 
Lloveres

87871999/05/12 1999/10/04

1907Expedients de llicència d'obres menors per estesa de 47 mts. de C.S. a 11 KV i 
nova ET 244 "Vilalta", al carrer Estatut núm. 29-31

89891999/05/12 1999/06/09

1907 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 24/2001Expedients de llicència d'obres menors per reforma de façana de local 
industrial i canviar porta d'entrada al garatge i pintar la façana. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 60

90901999/05/13 1999/05/17

1907Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar amb pintures 
especials 100 m2 la terrassa. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 20

91911999/05/13 1999/05/17

1907Expedients de llicència d'obres menors  per legalització d'obres en planta altell. 
Carrer Països Catalans núm. 1A

93931999/05/14 1999/05/17

1907 Aquest expedient ha estat aprovat per Resolució d'AlcaldiaExpedients de llicència d'obres menors per efectuar moviment de terres, amb 
caràcter previ a la construcció d'un edifici, al solar situat als carrers Montserrat 
núm. 5 i Ponent 4 B.

94941999/05/21 1999/07/08

1907Expedients de llicència d'obres menors per canviar tela asfàltica del terrat en 50 
m2. Carrer Romaní núm. 7

96961999/05/22 1999/05/31
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1907Expedients de llicència d'obres menors per fer uns pegats a la façana i pintar-
la. Carrer Joan Maragall núm. 17

97971999/05/25 1999/07/19

1907Expedients de llicència d'obres menors per pintar les façanes dels núm 24 i 15 
del carrer Sant Pere

98981999/05/25 1999/06/09

1907Expedients de llicència d'obres menors per redistribució de planta baixa 
d'habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Agustí Santacruz núm. 71

1001001999/06/02 1999/09/06

1907Expedients de llicència d'obres menors per obrir un pas a la parcel·la veïna 
núm. 12 del carrer Mestral, d'una amplada de 4,5 m. amb una alçada de terra 
d'1,5m.

1011011999/06/04 1999/06/09

1907Expedients de llicència d'obres menors per restaurar la  façana posterior de la 
casa situada al carrer Roure Gros núm. 10 i pintar la façana del davant

1021021999/06/05 1999/06/09

1908 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per rebaix i enderrocs del terreny situat 
al carrer Roure Gros núm. 41

1031031999/  /  1999/06/07

1909Expedients de llicència d'obres menors per construir barbacoa amb xemeneia i 
arrebossar 200m2. la façana. Avinguda Catalunya núm. 31

1051051999/06/07 1999/11/08

1909Expedients de llicència d'obres menors per elevació de la porta metàl·lica del 
jardí, com a conseqüència de l'elevació del nivell del carrer per la seva 
pavimentació i construcció de marxapeus corresponent. Carrer Antoni Gaudí 
núm. 16

1071071999/06/09 1999/09/06

1909 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una estació base de 
telefonia mòbil G.S.M. Carrer Camí del Dipòsit núm. 3-5

1081081999/  /  1999/06/10

1909Expedients de llicència d'obres menors per aixecar la terrassa i posar tela 
asfaltica, posar-hi 10 m2. de rajoles i canviar les teules trencades de la teulada. 
Carrer Pervera núm. 18

1091091999/06/16 1999/09/06

1910Enderroc d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Hospital núm. 20 1121121999/06/18 1999/10/04

1910Enderroc d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Hospital núm. 20 1121121999/06/18 1999/10/04

1910Expedients de llicència d'obres menors per projecte d'obres de linia elèctrica 
mitxa a 25 kv amb origen en la ET 115 Racó del Bosc

1131131999/06/22 1999/11/08

1910Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una rasa amb la 
col·locació de sis tubs en el passatge entre la plaça Sant Antoni i l'Avinguda 
Catalunya

1141141999/06/22 1999/11/22

1910Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de 2 tubs a col·locar a 
les rases obertes per aquest Ajuntament a les obres del c/ Bassella, c/ Roger 
de Flor i Pl. Sant Antoni

1151151999/06/22 1999/10/18

1910Expedients de llicència d'obres menors pel canviar 15 m2. les rajoles de la 
cuina i bany i canvi de sanitaris. Avinguda Catalunya núm. 10

1161161999/06/25 1999/09/06

1910Expedients de llicència d'obres menors per canviar les portes de ferro per unes 
altres, sense variar cap estructura. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 9

1171171999/06/30 1999/09/06
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1910Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar i enguixar 62,19 m2. un 
local de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Narcís Monturiol núm. 4

1191191999/07/07 1999/07/19

1910 L'expedient no està aprovat va resta suspés mentre no es 
presentes documentació requerida

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una cambra de 
bany. Carrer Sant Joan núm. 5

1201201999/  /  1999/07/07

1911Expedients de llicència d'obres menors per la reforma i ampliació de garatge i 
tancament de terrassa. Carrer Soleia núm. 5

1211211999/07/08 1999/12/13

1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal i reposició d'un 
altre en la urbanització Sabrugues

1231231999/07/14 1999/11/22

1911Expedients de llicència d'obres menors  per la finalització de les obres 
consistents en la modificació del projecte bàsic d'habitatge B en edifici 
bifamiliar entre parets mitgeres. Carrer Pervera núm. 26 B

1241241999/07/14 1999/11/22

1911Expedients de llicència d'obres menors  per canviar uns 70 m2. de terre de 
gres, col·locar un cel-ras amb planxes de guix de 70 m2 i repassos de guixaire, 
a l'immoble situat a la 2a. Planta de la casa núm. 8 del Carrer Agustí Santacruz

1251251999/07/14 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per reparació d'humitats produides per 
la canonada de l'aigua i pavimentar 25 m2. del garaig. Plaça Dr. Robert núm. 4

1261261999/07/15 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar i enrajolar 18 m2. el 
garatge i arrebossar 22 m2. la paret interior. Carrer Marinada núm. 12

1271271999/07/15 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per fer 95 m2. de paviment en l'interior 
de l'immoble situat al carrer Sagrera núm. 9

1281281999/07/19 1999/09/06

1911Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina i bany a l'immoble 
situat al carre Camí del Molí núm. 17

1291291999/07/19 1999/11/08

1911Expedients de llicència d'obres menors per obrir un forat en l'envà existent 
entre la cuina i el menjador. Carrer Cingles de Bertí núm. 10

1301301999/07/21 1999/09/06

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar la porta del garaig sense 
variar cap estructura. Avinguda Catalunya núm. 31

1311311999/07/22 1999/09/06

1911Expedients de llicència d'obres menors per obertura de portal en la façana del 
carrer Esquirol núm. 12, havent d'arrebossar la façana

1321321999/07/22 1999/09/06

1911Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana 
posterior de la finca del carrer Sant Joan núm. 43

1351351999/07/23 1999/09/06

1911 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres núm. 
162/1997

Expedients de llicència d'obres menors  per modificació de jardí. Plaça Gurugú 
núm. 2

1371371999/07/27 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal . Carrer Cingles 
de Bertí

1381381999/07/29 1999/07/29

1911Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana, canviar la 
canal, arrencar rajoles del terrat i col·locar tela asfàltica en 18 m2. Carrer Josep 
Pla núm. 10

1391391999/08/09 1999/10/04
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1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany, parets i terra en uns 20 m2. i canviar la banyera per plat de dutxa. Carrer 
Havana núm. 3

1401401999/08/07 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de dos pals. Carrer 
Antoni Gaudí

1411411999/08/11 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 mts. de canal, restauració 
d'impermeabilitzant d'un terrat de 6 m2. i pintar 20 m2. la façana. Ctra. Sant 
Llorenç núm. 15

1431431999/08/12 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia soterrada 
elèctrica de baixa tensió creuant el carrer Piscina a l'alçada del núm. 6

1441441999/08/30 1999/11/22

1911Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 20 m2. el celler i 
arrebossar 20 m2. les parets. Carrer Creus núm. 67

1451451999/08/26 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per reformar bany, canviar 15 m2. de 
rajoles i 4 m2. del terra. Carrer Mn. Jacint Verdaguer núm. 24

1461461999/08/31 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar 35 m2. les rajoles de 
valència de la cuina. Carrer Agustí Santacruz núm. 13

1481481999/09/06 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per obrir un tros de carrer per 
desembossar la claveguera. Carrer Hospital núm. 50

1491491999/09/06 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per modificació porta d'entrada del jardí. 
Carrer Piscina núm. 11

1501501999/09/06 1999/09/20

1911Expedients de llicència d'obres menors per montatge i desmontatge de bastida 
per reparació de balcó. Avinguda Catalunya núm. 7

1521521999/09/08 1999/11/08

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles del terrat en 20 
m2. sense variar cap estructura. Trav. Pont del Terme núm.5

1531531999/09/10 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de dos pals. Carrer 
Antoni Gaudí

1541541999/09/13 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una arqueta, així com 
canalització mitjançant dos conductes de pvc. Carrer Mossèn Baldelló i 
Esperança

1551551999/09/16 1999/11/22

1911Expedients de llicència d'obres menors per la pavimentació d'un tram del carrer 
Esperança, en l'àmbit de la finca de la seva propietat situada al carrer 
Esperança núm. 2

1561561999/09/20 1999/12/27

1911 Aquesta sol·licitud de permís d'obres ha estat anul·lada per la 
presentada en data 23-12-99 expt. 201

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia elèctrica 
mixte aèria soterrada de baixa tensió que partint del carrer Agustí Santacruz 
núm. 45, discorri pel mateix carrer fins el número 47, creurar el carrer Agustí 
Santacruz fins el número 44

1571571999/  /  1999/09/21
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1911Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió que partint des del carrer Anselm Clavé cantonada 
amb el carrer Rector Tomàs Vila, discorri c/ Anselm Clavé fins a la plaça Josep 
Umbert Rosas

1581581999/09/21 1999/11/22

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2. de teules. Carrer 
Mossèn Baldelló núm. 14

1591591999/09/27 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la totalitat del pis i parets 
de la cuina i bany en 85 m2. i instal·lar nous sanitaris. Carrer Doctor Fleming 
núm. 23, 2n. 1a.

1601601999/09/28 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. de teules de la 
teulada. Carrer Barcelona núm. 52

1621621999/09/28 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per fer 3 m2. de sócul a la façana amb 
rajola. Carrer Roure Gros núm. 15

1631631999/09/28 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 20 m2. en el jardi. Carrer 
Barcelona núm. 19

1641641999/09/28 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Vic núm. 11

1651651999/09/30 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per destapar teulada de 30 m2. canviar 
teules i posar-hi ondulina. Sense modificar l'estructura. Carrer Barcelona núm. 
66

1661661999/10/04 1999/10/04

1911Expedients de llicència d'obres menors per arrencar xipresos de separació del 
carrer a la casa i substituir-los per una barana feta d'obra. Camí de les Elies 
núm. 8

1671671999/10/05 1999/11/08

1911Expedients de llicència d'obres menors per posar 200 m2. de terrasso als 
baixos de l'immoble situat al carrer Creus núm. 46

1681681999/10/07 1999/11/08

1911Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra i les rajoles de la 
cambra de bany en uns 83 m2. Carrer Segadors núm. 9

1691691999/10/13 1999/11/08

1911Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 25 m2. els banys. Carrer 
Camí de Lloveres núm. 12

1701701999/10/19 1999/11/08

1912Expedients de llicència d'obres menors per reparació de paviment de la 
terrassa en 99 m2.. Carrer Verge de Núria núm. 2 i 4

1721721999/10/25 1999/11/08

1912Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia soterrada 
elèctrica de baixa tensió a la vorera del carrer Estatut entre el núm. 12 i el 20

1741741999/10/26 1999/11/22

1912 Denúncia presentada per varis propietaris i veïns de l'immoble 
situat al carrer Bassella núm. 21

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'edifici entre mitgeres. 
Carrer Bassella núm. 17

1761761999/10/27 1999/11/08

1912Expedients de llicència d'obres menors per enderroc edifici entre mitgeres. 
Carrer Bassella núm. 19 - 21

1771771999/10/27 1999/11/08

1912Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina. Avinguda 
Escoles núm. 73

1791791999/11/01 1999/11/08
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1912Expedients de llicència d'obres menors per obres de modificació de traçat 
d'unes línies subterranies a 25 kv. que enllacen els centres de transformació 
ET-102, ET-100 i ET 111 en la cruilla de la Ctra. Caldes i la de Bigues i Riells

1801801999/11/03 1999/12/13

1912Expedients de llicència d'obres menors  per arreglar 10 m2 del terrat. Passeig 
Oliveres núm. 7

1811811999/11/06 1999/11/22

1912Expedients de llicència d'obres menors per construcció de tancament d'un solar 
sense construir al carrer Llorens Artigas i Ntra. Senyora de Núria

1821821999/11/12 1999/11/22

1913 Aquest expedient no ha estat aprovat perque el carrer Font Rodona 
de l'Urbanització del Racó del Bosc pertany al municipi de Bigues i 
Riells

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un pal. Carrer de la Font 
Rodona

1841841999/  /  1999/11/16

1913Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 22 m2. la part del jardí 
situat a l'Avinguda Escoles núm. 71

1861861999/11/22 1999/12/13

1913Expedients de llicència d'obres menors per la reparació del tancament del 
carrer Esperança, en l'àmbit de la finca de la seva propietat situada al carrer 
Esperança núm. 6

1881881999/11/27 1999/12/27

1913Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 25 m2. l'entrada de la 
cuina situada a la plaça Sagrera núm. 9

1891891999/11/23 1999/12/13

1913Expedients de llicència d'obres menors per posar rajoles a la paret de l'escala 
de 10 m2. Carrer Pont de Terme núm. 12

1931931999/12/14 1999/12/27

1902 Aquest expedient inicialment té el número 17/1999 bisExpedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal i desmontar-ne 
un altre del carrer Ponent

2032031999/02/05 1999/05/03

1902 Aquest expedient inicialment tenia el número 27/1999 bisExpedients de llicència d'obres menors per realitzar la instal·lació elèctrica al 
carrer Antoni Gaudí al efectes de donar nou subministrament,  utilitzant el pas 
de serveis de l'Ajuntament

2042041999/02/17 1999/10/18

1907 Aquest expedient inicialment tenia el número 93/1999 Bis. Hi ha un 
conveni regulador ( dues pagines)

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un tub que uneixi la 
propietat de la Sra. Francesca Grau Tura, situada al carrer Dr. Zamenhof, que 
continuaria per la vorera fins al carrer Sagrera, penetrant a la finca coneguda 
per Ca n'Ullar, d'acord amb el contingut de l'informe tècnic i condicionat a la 
signatura d'un conveni regulador

2062061999/05/14 1999/05/31

1911 Aquest expedient inicialment tenia el número 162/1999 bis. Aquest 
expedient no està aprovat. Aquest expedient està relacionat amb 
l'expedient número 137/1999

Expedients de llicència d'obres menors per reformes en el jardí. Plaça del 
Gurugú núm. 2

2072071999/  /  1999/07/28

1904Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de bastida i arranjament 
de façana. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 32

60601999/04/06 2000/02/07

1910Expedients de llicència d'obres menors pel tancament de galeria. Carrer 
Vinyetes núm. 2

1221221999/07/09 2000/01/10

1910Expedients de llicència d'obres menors pel tancament de galeria. Carrer 
Vinyetes núm. 2

1221221999/07/09 2000/01/10

1913Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de porxo i cobrir terrat de 
la planta primera de la finca situada al carrer Pervera núm. 42

1851851999/11/19 2000/04/17
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1913Expedients de llicència d'obres menors per ampliació tanca mur existent. Carrer 
Sagrera núm. 18

1901901999/11/23 2000/01/24

2401Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Joncar cantonada Àngel Guimerà

1961961999/12/21 2000/02/07

2401Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Joncar cantonada Àngel Guimerà

1961961999/12/21 2000/02/07

1913 Decret paralització obres.Expedients de llicència d'obres menors per adició de 2 coberts a l'habitatge 
unifamiliar situat al camí de Can Bosc

1991991999/12/23 2000/06/12

1913Expedients de llicència d'obres menors per un nou traçat de la línia elèctrica de 
baixa tensió que partint del carrer d'Anselm Clavé cantonada amb el carrer 
Rector Tomàs Vila, discorri carrer Anselm Clavé fins a la Plaça Josep Umbert 
Rosas

2002001999/12/23 2000/01/24

1913Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió que partint del carrer Agustí Santacruz núm. 45 
arribarà fins el núm. 44, creuant al carrer

2012011999/12/23 2000/01/24

1914Expedients de llicència d'obres menors per obertura de portal. Carrer Padró 
núm. 44

222000/01/10 2000/01/24

1914 Aquest expedient ha quedat anul·lat. Aques expedient està 
relacionat amb l'expedient número 191/1999 que esta posat dins 
seu

Expedients de llicència d'obres menors  per desmuntar un pal i instal·lar dos 
pals. Plaça Josep Umbert Rosàs (Centre Civic)

332000/  /  2000/01/11

1914Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana cara sur de la finca 
situada al carrer Baixador Torra núm. 1

442000/01/11 2000/01/24

1914Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'una piscina. Carrer 
Sant Sebastià núm. 5

552000/01/18 2000/02/07

1914Expedients de llicència d'obres menors per reparació general de cuina i bany i 
arreglar teules per goteres. Carrer Agustí Santacruz núm. 105

662000/01/19 2000/02/07

1914Expedients de llicència d'obres menors per reparar paviment exterior en uns 20 
m2. i refer tanca metàl·lica de 30 ml x 1 mts d'alçada. Carrer Joaquim Mir núm. 
5-7

882000/01/29 2000/02/07

1914Expedients de llicència d'obres menors per picar i arreboçar façana i pintar-la 
en un total de 36 m2. Carrer Roure Gros núm. 17

992000/01/31 2000/04/03

1914Expedients de llicència d'obres menors per reforma de planta baixa. Carrer 
Santo Domingo núm. 14

10102000/02/04 2000/02/21

1914Expedients de llicència d'obres menors per reformar portal de garatge. Carrer 
Hospital núm. 43

11112000/02/04 2000/02/21

1914Expedients de llicència d'obres menors per reformar el forjat del sostre de la 
planta semisoterrani de l'edifici. Avinguda Catalunya núm. 10

12122000/02/07 2000/04/03
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1914Expedients de llicència d'obres menors per construcció de nou centre de 
transformació sobre recolzament metàl·lic PT-138 "El Corema" i la seva línia 
aèria d'alimentació al paratge Curema

13132000/02/07 2000/11/13

1914Expedients de llicència d'obres menors per canviar bastiment i porta del carrer 
en l'immoble situat al carrer Llorens Artigas núm. 25

15152000/02/21 2000/04/03

1914Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 25 m2. el patí. Carrer 
Esquirol núm. 42

17172000/02/21 2000/03/06

1914Expedients de llicència d'obres menors per reparació de balcó. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 56

18182000/02/22 2000/03/20

1914Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar un pal de formigó per 
realitzar les connexions de les línies de la ET 111 (Coll de Quer), etc.

19192000/02/25 2000/03/06

1914Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'un garatge . 
Avinguda Catalunya núm. 34 B

20202000/02/29 2000/03/20

1914Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Carrer 
General Moragues núm. 1

21212000/02/29 2000/03/06

1914Expedients de llicència d'obres menors per pintar 100 m2. la façana. Carrer 
Camí de Lloveres núm. 12

22222000/03/06 2000/03/20

1914Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar i enrajolar 30 m2. 
de terrat, canviar 95 m2 l'enrajolat de la casa i enguixar 50 m2. Carrer Marinada 
núm. 2

23232000/03/06 2000/03/20

1914Expedients de llicència d'obres menors  per la instal·lació d'una estació base 
per a telefonia cel·lular de la xarxa DCS 1.800, a la zona calificada d'espais 
lliures dins de l'àmbit de la U.A. 6.15 "Solanes". Carrer Muntanya núm. 15

24242000/03/08 2000/04/17

1914Expedients de llicència d'obres menors per canviar 9 m2. de rajoles de la cuina. 
Carrer Ponent núm. 1, 2n.

25252000/03/08 2000/03/20

1915Expedients de llicència d'obres menors  per enllosar 40 m2. el patí exterior de 
l'immoble situat al carrer Amargura  núm. 20

26262000/03/14 2000/03/20

1915Expedients de llicència d'obres menors  per montatge i desmontatge de bastida 
a la plaça Doctor Robert núm. 8

28282000/03/20 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra de la planta baixa de 
l'immoble situat al carrer Roure Gros núm. 3, en un total de 55 m2. i canviar la 
porta del carrer per una de nova, sense variar l'amplada ni l'alçada

29292000/03/20 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors  per estesa de cable 112 m. subterrani 
B.T. per subministrament de força a la Ctra. Sant Llorenç s/n

30302000/03/21 2000/04/03

1915Construcció de vuit naus industrials i ampliació d'altells . Polígon Industrial Pla 
de la Costa, solar nº 5

31312000/03/22 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors per projecte d'urbanització del carrer 
Indústria situat al poligon industrial Pla de la Costa

32322000/  /  2000/03/22
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1915Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina i garatge. 
Carrer Romaní núm. 2

34342000/03/22 2000/06/12

1915Expedients de llicència d'obres menors per reforma de teulada en la casa 
situada al carrer Baixador Torra cantonada carrer Havana núm. 3

35352000/03/22 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors per fer unes cates a la parcel·la núm. 4 
del polígon Pla de la Costa

36362000/03/27 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors per reforma de distribució en l'habitatge 
unifamiliar situat al carrer Sabrugues núm. 7

38382000/03/28 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors  per canviar rajoles del bany i cuina en 
40 m2. i el terra de la planta baixa de la casa 50 m2. Carrer Ildefons Cerdà 
núm. 25

39392000/03/29 2000/04/03

1915Expedients de llicència d'obres menors per picar 45 m2. la paret del garaig per 
deixar la pedra vista. Carrer Rector Tomàs Vila  núm. 32

41412000/03/31 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 2 m2. la caseta de la 
llenya i arrebossar una paret exterior de 20 m2. Carrer Antoni Gaudi núm. 16

42422000/04/01 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. les rajoles dels 
banys i cuines i enrajolar 105 m2. amb gres.  Carrer Estatut núm. 33

43432000/04/01 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. les teules del terrat. 
Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 2

44442000/04/01 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors  per pintar 40 m2. la façana. Carrer 
Barcelona núm. 12

45452000/04/05 2000/04/17

1915Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina en 15 m2. Carrer 
Doctor Antoni Reig núm. 10, 2n. 2a.

48482000/04/20 2000/05/04

1915Expedients de llicència d'obres menors per tancament de solar. Carrer Bosc i 
Gimpera urbanització Racó del Bosc parcel·la 91

49492000/04/25 2000/05/04

1915Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de baixa 
tensió soterrada que creui el camí de Lloveres en front del nou subministrament

50502000/04/28 2000/05/29

1915Expedients de llicència d'obres menors per modificar el terra de la terrassa-jardí 
amb una superfície de 20 m2. Carrer Camí Dipòsit núm. 19

51512000/04/29 2000/05/04

1915Expedients de llicència d'obres menors per reformes de bany i cuina. Carrer 
Doctor Antoni Reig núm. 14, principal 2a.

52522000/04/29 2000/05/04

1915Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió. Carrer Cingles de Bertí

53532000/05/03 2000/05/15

1915Expedients de llicència d'obres menors  per pavimentar 95 m2. interior de 
l'habitatge situat al carrer Sagrera núm. 9  -autoritzat en data 6-9-1999 exp. 
128/99-

54542000/05/04 2000/05/15

1915Expedients de llicència d'obres menors  per distribució de dues vivendes en 
l'edifici existent al carrer Sant Quirze núm. 12

55552000/05/05 2000/07/24
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1916Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 30 m2. exterior jardí 
amb pedres. Carrer Doctor Zamenhof núm. 2

56562000/05/09 2000/05/15

1916Expedients de llicència d'obres menors  per fer un "planxer" de 60 m2. en 
l'entrada del garatge. Carrer Roca d'en Corbins núm. 1

57572000/01/09 2000/05/29

1916Expedients de llicència d'obres menors per posar 7 m2. de sòcol a la façana i 
pintar-la en uns 8 m2. Carrer Joan Maragall núm. 5

58582000/05/10 2000/05/15

1916 Decret paralització d'obresExpedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat. Carrer  Doctor Zamenhof núm. 6

59592000/05/11 2000/10/16

1916 Solament hi ha la caratula i la sol·licitud, no esta aprovadaExpedients de llicència d'obres menors per pavimentació interior. Carrer Sant 
Climent núm. 3

60602000/  /  2000/05/12

1916 Sol·licitud llicència de 1a. OcupacióExpedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació d'un habitatge. 
Avinguda Catalunya núm. 23

61612000/02/15 2000/05/29

1916Expedients de llicència d'obres menors per a la reparació del terrat coberta de 
l'edifici situat al carrer Vic número 10, així com la reforma i substitució de 
l'enrajolat de les parets de la cuina i del bany dels habitatges situats en les 
plantes primera i segona de dit immoble

62622000/05/15 2000/09/04

1916Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia mixta aèria 
subterrània de BT a la zona del "Curema"

65652000/05/17 2000/11/13

1916Expedients de llicència d'obres menors per modificació de 60 m. de línia aèria 
trenada B.T. per enderroc des de C.T. 50209 (BALART) al carrer Bassella núm. 
17

67672000/05/23 2000/05/29

1922 Aquesta sol·licitud va ser anul·lada per substituir-la per la del 
expedient 189/2000. Aquest expedient està posat dins l'expedient 
189/2000

Expedients de llicència d'obres menors per reparació de teulada i tapament de 
vidre. Carrer Sant Pau núm. 6

68682000/  /  2000/05/27

1916Expedients de llicència d'obres menors per reparació de desaigües a l'immoble 
situal al carrer Rector Tomàs Vila núm. 11, en uns 7ml.

69692000/05/29 2000/06/12

1916Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior d'habitatge 
unifamiliar entre parets mitgeres. Carrer Joan Maragall núm. 11

70702000/05/29 2000/10/02

1916Expedients de llicència d'obres menors per treure graons i posar-ne de nous en 
uns 7 m2. Carrer Sant Joan núm. 9

71712000/06/01 2000/06/12

1916Expedients de llicència d'obres menors  per legalització planta garatge. Carrer 
Creus núm. 42

72722000/06/01 2000/06/12

1916Expedients de llicència d'obres menors per fer un celras d'uns 60 m2. Carrer 
Padró núm. 18

73732000/06/07 2000/06/12

1916Expedients de llicència d'obres menors per canviar 6 marc de portes interiors i 
fer un aplacat en una paret interior de 6 m2. Carrer Doctor Reig número 12 
baixos

74742000/06/07 2000/06/12

1916Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina en 12 
m2. i 4 m2. les del bany. Carrer Parlament núm. 22

75752000/06/12 2000/06/26
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1916Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana. Carrer Vic 
núm. 25

76762000/06/12 2000/06/26

1918 Aquest expedien està posat dins l'expedient d'obres 100/2000 a 
nom de Carles Torras i Montserrat Moro

Expedients de llicència d'obres menors per agrupació de les parcel·les 1 i 2 
enclavades al carrer Montseny i carrer Dipòsit.

77772000/06/13 2000/07/24

1916Expedients de llicència d'obres menors per pintar 30 m2. la façana. Carrer Sant 
Pere núm.5

80802000/06/21 2000/06/26

1916Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una línia soterrada 
elèctrica de baixa tensió que des de la ET-118, creura l'Avinguda Catalunya i 
discorrerà per la vorera fins el número 46 de dit carrer

81812000/06/21 2000/09/04

1917Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar edifici existent al c/ 
Barcelona núm. 68 i carrer Molí, 2 - 14, per tal de poder-hi construir un edifici 
de nova planta

84842000/06/22 2000/07/10

1918Expedients de llicència d'obres menors per la modificació del projecte aprovat 
en data 22 d'abril de 1999. - expedient d'obres núm. 36/1999

85852000/06/22 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors per substituir porta existent situada al c/ 
Narcís Monturiol núm. 6 no comportant cap dret a indemnització

86862000/06/26 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors 88882000/  /  2000/  /  

1918Expedients de llicència d'obres menors  per reparació de clavegueró interior a 
l'habitatge situat al carrer Segadors núm. 9

89892000/07/03 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors per pintar 50 m2. la façana. Carrer Sant 
Pere núm. 26

90902000/07/03 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors per reparar cel-ras de l'escala en 8 m2. 
Carrer Travessia núm. 8

91912000/07/03 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors  per arreglar 64 m2. de terrat superior 
de l'edifici i canviar 12 m2 de teules. Avinguda Catalunya núm. 11

92922000/07/03 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors  per canviar els marcs de 4 finestres. 
Carrer Montserrat núm. 26

93932000/07/04 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors  per construcció de nau per magatzem 
agrícol, a la finca situada al Camí de Can Bosch, s/n

94942000/07/04 2000/07/24

1918 Aquest expedient no esta aprovat.Expedients de llicència d'obres menors per moviment de terres. Polígon 
Industrial  " Pla de la Costa " parcel·la núm. 4

95952000/  /  2000/07/04

1918Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de pals de ferro i filat 
metàl·lic amb un llarg de 27 mts. I una altura de 1,5 mts. Carrer Bassella núm. 
57

96962000/07/05 2000/07/24

1918 Hi ha un decret de paralització d'obresExpedients de llicència d'obres menors per construcció de mur al patí.  Carrer 
Bassella núm. 42

98982000/07/05 2000/12/27

1918Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana en 70 m2, sense 
col·locació de bastida. Carrer Barcelona núm. 48

99992000/07/13 2000/09/04
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1918Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana del darrera de 
l'immoble situat a la Ctra. Sant Llorenç núm. 13, en 4 m2.

1021022000/07/17 2000/07/24

1918Expedients de llicència d'obres menors per substitució d'una xemeneia de 
conformitat amb el projecte aprovat en data 6 de setembre de 1999 i esmenat 
en data 13 de juny de 2000, a l'immoble situat al carrer Sant Pau número 2

1031032000/07/17 2000/09/04

1918Expedients de llicència d'obres menors per obrir el carrer Joncar als efectes de 
fer una nova escomesa d'aigua que substitueixi l'existent al carrer Jacint 
Verdaguer, pel subministre de l'immoble situat al carrer Joncar núm. 33

1051052000/07/18 2000/09/04

1919 Determinació de l'ajut a concedir a l'escola Bressol El Follet. 
Atorgament d'ajut al Bressol Jardí d'Infants. Proposta d'encàrrec de 
la redacció del projecte per la legalització de la instal·lació elèctrica 
de l'escola Bressol. Ajut econòmic al Bressol El Follet. Informe per 
la legalització de les instal·lacions de la Llar d'Infants " El Follet "

Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació del bressol 
situat al carrer Pont de Terme núm. 1

1061062000/07/19 2000/10/02

1919 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 207/2001. Hi han 
varies denúncies de diferents dates de la Sra. Rosa Vernet Bayó 
contra aquestes obres.

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de 
tancament en el jardí interior, a l'immoble situat al carrer Can Bosc número 8

1071072000/07/21 2000/09/04

1919Expedients de llicència d'obres menors per obrir dues finestres en la façana del 
carrer Sant Pau, de l'immoble situat al carrer Roure Gros núm. 2

1091092000/07/24 2000/10/02

1919Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar cambra de bany de 15 m2 
i arrebossar una paret de 20 m2.  Carrer Joan Maragall núm. 4

1101102000/07/26 2000/09/04

1919Expedients de llicència d'obres menors per refer el paviment del garaig en 25 
m2. Carrer Pont de Terme s/n

1111112000/07/28 2000/11/27

1919Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de 108 m2., sense 
col·locació de bastida. Plaça de l'Esglèsia núm. 2

1121122000/08/01 2000/09/04

1919Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de línia de pals a la 
urbanització El Racó del Bosch

1131132000/08/04 2000/11/27

1919Expedients de llicència d'obres menors per substituir 75 m2. de teules. Plaça 
Sant Antoni núm. 1

1141142000/08/04 2000/09/04

1919 Aquest expedient no ha estat aprovat per que es un duplicatExpedients de llicència d'obres menors per pintar la façana 60 m2. Carrer 
Barcelona núm. 48

1151152000/  /  2000/08/04

1919Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2 de paret. Carrer 
Sant Joan núm. 29, sòtan interior

1161162000/08/04 2000/09/04

1919Expedients de llicència d'obres menors per fer 120 m2 de paviment de formigó. 
Carrer Rector Tomàs Vila núm. 23

1171172000/08/08 2000/10/30

1919 Expedient aprovat per resolució d'alcaldia 9/09/2000Expedients de llicència d'obres menors per desplaçar xarxa aèria baixa tensió, 
mitjançant un pal de fusta. Carrer Sant Saturi núm. 1

1181182000/08/09 2000/09/09

1919Expedients de llicència d'obres menors per canviar 5 m2. les rajoles de la 
cuina. Carrer Sant Antoni núm. 3

1191192000/08/11 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un garatge. Carrer 
Mirador núm. 5

1201202000/08/23 2000/09/04
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1919Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 6 m2 de rajoles a la cuina. 
Carrer Doctor Antoni Reig núm. 12, baixos, 1a.

1211212000/08/23 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors  per reformar banc de cuina en 4 m2., 6 
m2. de terra i 10 m2. de rajoles en les parets de l'immoble situat al carrer Mn. 
Jacint Verdaguer núm. 2

1221222000/08/29 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors per reformar banc de cuina de 3 m2 i 
enrajolar 15 m2 les parets de l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 5

1231232000/08/29 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors per la restauració i pintat de la façana 
del carrer Sant Joan núm. 45 -47

1241242000/09/01 2000/10/16

1919Expedients de llicència d'obres menors per fer un sòcol de pedra de 6 x 1,5 
mts. a la façana de l'immoble situat al carrer Antoni Gaudí núm. 9

1251252000/09/07 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors per canviar 50 teules de l'immoble situat 
al carrer Esquirol núm. 42

1261262000/09/07 2000/09/18

1919Expedients de llicència d'obres menors per obertura de porta per garatge a 
l'immoble situat a la plaça Sant Antoni núm. 7

1281282000/09/13 2000/10/16

1919Expedients de llicència d'obres menors  per pavimentar 24 m2. un patí interior. 
Carrer Santo Domingo núm. 11

1291292000/09/14 2000/10/02

1920 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient núm. 162/2000 
que està dins del expedient 131/2000. Informe en relació al projecte 
d'enderroc. Junt el projecte d'enderroc hi ha un projecte 
d'infraestructura comuna de telecomunicacions i el estudi de 
seguretat i salut d'un edifici plurifamiliar local comercial i aparcament

Expedients de llicència d'obres menors  per l'enderrocament de l'edifici situat al 
carrer Anselm Clavé, carrer Sant Saturi i carrer Rector Tomàs Vila

1311312000/09/18 2000/09/18

1920Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. les rajoles de la 
planta baixa. Carrer Esquirol núm. 31

1321322000/09/22 2000/10/16

1920Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50 m2 el terra de 
l'immoble situat al carrer Marinada núm. 6

1331332000/09/25 2000/10/02

1920Expedients de llicència d'obres menors per canviar bastiment d'un balcó, de la 
porta  d'entrada, reduint-la. Carrer Joncar núm. 14

1341342000/07/26 2000/10/16

1920Expedients de llicència d'obres menors per canviar 7 persianes de fusta per 
unes altres d'al·lumini. Carrer Narcís Monturiol núm. 11

1351352000/09/26 2000/10/02

1920Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina i bany. Carrer 
Doctor Reig núm. 14, pral. 2a.

1361362000/09/26 2000/10/16

1920Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT des 
de la ET 109 "Les Escoles", discorrent per l'Av. De les Escoles, c/ Sant Quirze, 
bifurcant-se en la cantonada amb el c/ Folch i Torres per seguir un traçat de la 
línia pel c/ Estricadors i per l'altre pel c/ Creus

1371372000/09/27 2000/10/30

1920 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca comunica que 
està en tramit una rompuda de terreny forestal per a canvi de cultiu 
en una finca propietat de Mª Teresa Monge. Aquest expedient no 
està aprovat

Expedients de llicència d'obres menors per proposta de desviament d'un tram 
del camí anti de Can Bosch

1381382000/  /  2000/09/29
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1920 Decret paralització obres.Expedients de llicència d'obres menors per muntatge i desmuntatge de bastida 
per reparació de façana. Carrer Agustí Santacruz núm. 71

1391392000/10/02 2000/10/16

1920Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar  2 m2 les golfes de 
l'habitatge situat al carrer Sant Pere núm. 1

1401402000/10/02 2000/10/02

1921Expedients de llicència d'obres menors per canviar 60 m2. de rajoles del bany i 
cuina i 100 m2. de rajoles del terra. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 25

1411412000/10/02 2000/10/16

1921Expedients de llicència d'obres menors per la reposició de 25 m. de panot de la 
vorera de la finca situada a l'Avinguda Catalunya núm. 60

1421422000/  /  2000/10/03

1921Expedients de llicència d'obres menors per col·locar una llar de foc 
prefabricada al menjador de l'immoble situat al carrer Vic núm. 11

1431432000/09/19 2000/10/14

1921Expedients de llicència d'obres menors per canviar aplacat de rajola per 
arrebossat a la part posterior de la finca situada al carrer Sant Joan núm. 39, en 
un total de 15 m2

1461462000/10/06 2000/10/16

1921Expedients de llicència d'obres menors per obres d'acondicionament de la 
vivenda, al carrer Agustí Santacruz núm. 69 baixos, consistents en el repàs de 
les instal·lacions d'aigüa, desaigüa, electricitat i repàs del paviment i pintura.

1471472000/10/07 2000/10/16

1921Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 30 m2. el terra de la 
vivenda situada al carrer Barcelona núm. 4-6

1481482000/10/10 2000/10/16

1921Expedients de llicència d'obres menors  per restauració de la façana amb 
ocupació temporal de vial per bastida estructural. Avinguda Catalunya núm. 14

1491492000/10/16 2000/10/30

1921Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana lateral 
de l'immoble situat al carrer Era Nova, cantonada carrer Josep Pla núm. 2

1511512000/10/16 2000/11/13

1921Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 15 m2. la terrassa del 
segon pis de l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 6

1521522000/10/17 2000/10/30

1921Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2. les rajoles del bany i 
10 m2. les del terra de l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 8

1531532000/10/17 2000/10/30

1921Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un pal al Camí de 
Lloveres

1541542000/10/23 2000/11/27

1921Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lar un pal al carrer Cingles de 
Bertí

1551552000/10/23 2000/10/30

1924 Carpeta amb bens i drets afectats en el terme municipal de Sant 
Feliu de Codines. Sol·licitud d'informe. Edicte de la Generalitat.

Expedients de llicència d'obres menors per conducció i subministrament de gas 
natural Caldes de Montbui-Moià, tram de Sant Feliu de Codines

1581582000/10/25 2000/11/27

1921 El Sr. J. R. i A. va demanar anular la sol·licitud de la llicència 
d'obres amb data 30 de novembre de 2000

Expedients de llicència d'obres menors per reforma interior de dos habitatges 
entre mitgeres. Carrer Padró núm. 46

1591592000/10/25 2000/11/30

1921 Aquest expedient no ha estat aprovat. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient d'obres 174/2000

Expedients de llicència d'obres menors per reforma de portal. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 14

1611612000/  /  2000/10/30

1920 Aquest expedient està relacionati i posat dins l'expedient 131/2000.Expedients de llicència d'obres menors per realitzar obres consistents en el 
recalçament de la pared mitgera, situada en el límit nord de la finca enclavada 
entre els carrers Anselm Clavé, Sant Saturi i Rector Tomàs Vila

1621622000/10/31 2000/11/03
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1921Expedients de llicència d'obres menors per renovació de cambra de bany de 
3,5 x 2 mts. Carrer Vic núm. 12, 1er.

1631632000/11/03 2000/11/13

1922Expedients de llicència d'obres menors per muntatge i desmuntatge d'una 
bastida per realitzar les obres concedides el 16/10/2000 expedient 141/2000. 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 25

1641642000/11/03 2000/11/13

1922 aquest expedient no ha estat aprovat a l'espera de documentacióExpedient de llicència d'obres menors per instal·lar una boca de rec i pasar una 
petita manguera aèria per obtenir energia per la casa del carrer Vic número 3

1661662000/11/06 2000/  /  

1922Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una edificació 
auxiliar, sense ús específic. Carrer Roure Gros núm. 16-18

1671672000/11/08 2000/11/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'una casa unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Montserrat núm. 24

1691692000/11/11 2000/11/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per arreglar estucat del campanar en 15 
m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 20

1711712000/11/14 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per l'estesa de línia elèctrica de baixa 
tensió per a antena de telefonia mòbil, al carrer Muntanya, mitjançant pals de 
fusta, col·locats a 5 mts. (mínim) de l'eix del camí existent

1731732000/11/17 2000/12/11

1922 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 161/2000Expedients de llicència d'obres menors  per obrir un nou portal per accedir a un 
habitatge unifamiliar. Carrer Agustí Santacruz núm. 14

1741742000/11/18 2000/11/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta de garatge sense 
modificació d'estructures. Carrer Ildefons Cerdà núm. 6

1751752000/11/21 2000/11/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar terra del garatge en 140 
m2.  Carrer Barcelona núm. 46

1761762000/11/22 2000/11/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per netejar i rejuntar mur de 50 m2. 
Carrers Mn. Jacint Verdaguer i Cirerers

1771772000/11/28 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment interior en 70 m2, 
reformar cuina en 8 m2. i reformar el bany en 5 m2. Carrer Amargura núm. 1

1781782000/11/30 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per pintar 25 m2. la façana . Carrer 
Mossèn Baldelló núm. 14

1801802000/11/30 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per repassar enguixats interiors en 30 
m2., substitució de paviment en 15 m2. i repassar teules de coberta. Carrer 
Padró núm. 46

1811812000/11/30 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per reformes de cuina i bany en 15 m2. 
Plaça Umbert Rosas núm. 7, 2n. 2a.

1831832000/12/04 2000/12/11

1922Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Sant Saturi núm. 7

1841842000/12/04 2000/12/27

1922Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Estricadors núm. 11

1851852000/03/05 2000/12/04

1922Expedients de llicència d'obres menors per protecció d'escala d'accès a 
l'habitatge (amb tancaments lleugers). Carrer Padró núm. 18

1861862000/02/05 2000/12/05
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1922Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de rajoles del bany, 
25 m2. de la cuina i 42 m2. de mosaic del terra. Carrer Roure Gros núm. 27

1881882000/12/18 2000/12/27

1922 Requeriment d'obres. Aquest expedient està relacionat amb 
l'expedient núm. 68/2000 que esta posat amb ell

Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació de vivenda unifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 6

1891892000/12/18 2000/12/27

1914 Aquest expedient esta entrat amb el número 1/2000 bisExpedients de llicència d'obres menors per aixamplar portal d'entrada al 
garatge. Carrer Estricadors núm. 39

1921922000/01/07 2000/02/21

1914 Decret de paralització d'obres. Aquest expedient va ser entrat amb 
el número 7/2000 bis

Expedients de llicència d'obres menors per realitzar obres de millora al 
soterrani, consistents en la construcció de paviment, alinear parets i arrebossar. 
Carrer Pervera núm. 24

1931932000/01/21 2000/02/21

1914 Aquest expedient ha estat entrat amb el número 7/2000 bisExpedients de llicència d'obres menors per construir dues línies de baixa tensió 
soterrades. Travessia cantonada Agustí Santacruz

1941942000/01/19 2000/02/07

1920 Aquest expedient ha estat entrat amb el número 131/2000 bisExpedients de llicència d'obres menors per canviar 21 m2. l'alicatat del bany i 9 
m2. d'enrajolat del terra. Carrer Romaní núm. 10

1961962000/07/18 2000/10/02

2256 Requeriment paralització obres. Requeriment obres 
d'impermeabilització. El Sr. J.V.C. posa de manifest estat ruinós 
edifici situat al carrer Sant Joan número 31. J.V.C. denúncia sobre 
les obres d'enderroc realitzades al carrer Sant Joan números 31,33 
i 35

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc dels edificis situats al 
carrer Sant Joan números 31,33 i 35

1991992000/11/13 2000/11/27

1915 Aquesta sol·licitud de llicència d'obres ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una porta en el pas 
existent entre les finques del carrer Estatut núms. 27 i 29

27272000/03/15 2001/02/19

1921Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar càmara frigorífica, canviar 
portes de la façana amb alumini i col·locar 65 m2. de plaques de guix al sostre. 
Carrer Rector Tomàs Vila núm. 3

1571572000/10/24 2001/02/05

1922Expedients de llicència d'obres menors per legalització de part d'un habitatge 
existent, piscina i plataforma de canvi de nivell. Carrer Riells núm 3 del Racó 
del Bosc

1681682000/11/11 2001/01/22

1922Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal. Carrer  Bosc i 
Gimpera

1721722000/11/16 2001/01/22

1922 Aquest expedient ha estat entrat amb el número 171/2000 bisExpedients de llicència d'obres menors per l'acabament d'un habitatge. Carrer 
Mirador núm. 16

1971972000/11/13 2001/03/19

2720 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres 
números 159/1996 i 21/1994

Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les reformes 
introduïdes durant el decurs de les obres dels dos habitatges unifamiliars 
entremitgeres situats al carrer Sant Quirze número 3 i 3 bis.

1981982000/11/14 2001/01/22

1930Expedients de llicència d'obres menors reforma de bany i cuina en 30 m2. 
Carrer Sagrera núm. 10, 1er. 1a.

112001/01/02 2001/01/22

1930Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 50 m2. de paret de 
blocs. Carrer Antoní Gaudí núm. 16

222001/01/03 2001/02/05

1930Expedients de llicència d'obres menors per canviar marbres de cuina per posar-
hi encimera. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 7, 2n.

332001/01/04 2001/01/22
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1930Expedients de llicència d'obres menors per ampliació d'edifici en planta baixa. 
Carrer Antoni Gaudí núm. 5

442001/01/04 2001/02/19

1930Expedients de llicència d'obres menors per posar paviment en l'entrada i el 
celler en un total de 50 m2. Carrer Estricadors núm. 7

552001/01/08 2001/02/05

1930Expedients de llicència d'obres menors per reforma de tanca i construcció de 
dues glorietes amb front al vial. Carrer Joaquim Mir núm. 5-7

662001/01/04 2001/01/22

1930Expedients de llicència d'obres menors per neteja de solar, refer la tanca al 
carrer Creus núm. 49 i sanejar el mur de contenció de terrer de carrer inferior 
de l'hort al carrer Creus núm. 40

882001/  /  2001/  /  

1930Expedients de llicència d'obres menors per desmuntatge d'un pal.  Carrer 
Estatut

10102001/01/19 2001/02/05

1930Expedients de llicència d'obres menors per construcció de dues arquetes i 
canalitzacions de 2 i 4 conductes de PVC per un total  de 25m. Carrer Estatut

12122001/01/22 2001/02/05

1930Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació de cuina en 14 m2, 
canvi de 3 porticons, pintar l'exterior i col·locar 3 marcs de finestres a unes 
obertures existents. Carrer Jaume Balmes múm. 11

13132001/01/23 2001/02/05

1931Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina en 4 
m2. Carrer Sant Quirze núm. 4, 1er.

15152001/01/25 2001/02/05

1931Expedients de llicència d'obres menors per abocar terres en la zona esportiva. 
Zona esportiva

16162001/01/29 2001/02/05

1931Expedients de llicència d'obres menors per canviar la barana d'obra per una de 
ferro de 4,9 x 0,8 mts. Plaça Escletxa núm. 3

17172001/01/31 2001/02/05

1931Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina i del 
bany en 32 m2. Carrer Antoni Gaudí núm.21

18182001/02/01 2001/02/05

1931Expedients de llicència d'obres menors per obertura de porta de garatge. Carrer 
Sant Pau núm. 12

19192001/02/03 2001/02/05

1932 Decret paralització obres.  Aquest expedient està relacionat amb 
l'expedient d'obres número 157/2001

Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar una cuina de 2,40 x 2,30 
mts. -paviment- i tirar a terra una paret mitgera entre dues habitacions. Carrer 
Bassella núm. 54, planta baixa ,2n.

22222001/02/07 2001/02/19

1932Expedients de llicència d'obres menors per arreglar el balcó -sense variar 
estructura-, 1m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 15, 1er.

23232001/02/07 2001/02/19

1932 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 90/1999. Obres 
realitzades en el projecte objecte de llicència municipal concedida el 
17-05-1999 al Sr.P.V.V. al carrer Agustí Santacruz núm. 60

Expedients de llicència d'obres menors per tapiar  l'obertura en paret mitgera 
amb l'accès al parc Xifreda, per aixecament de la paret de terrat fins a 1,80 mts. 
I arrebossar-la i pintar-la. Carrer Agustí Santacruz núm. 60

24242001/02/08 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 10 m2. la façana. Carrer 
Doctor Fleming núm. 1

25252001/02/10 2001/02/19

1932Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina exterior. 
Carrer Roure Gros núm. 18-20

27272001/02/12 2001/02/19
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1932Expedients de llicència d'obres menors per cobrir un terrat en planta segona i 
obrir un portal de garatge. Carrer Sant Antoni núm. 18

28282001/02/12 2001/03/19

1932Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de 
tancament de solar i contenció de terrer en el solar situat al carrer Dr. Bosch i 
Gimpera núm. 10, part posterior c/ Ocells

29292001/02/12 2001/02/19

1932 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per la instal·lació de dos pals de fusta. 
Carrer Cingles de Bertí

30302001/02/13 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors  per canviar porta de fusta per una 
d'alumini i col·locar rajoles al terra en 30 m2. Carrer Miquel Vila núm. 1 baixos

31312001/02/13 2001/02/19

1932Expedients de llicència d'obres menors per reparació de paviment, sostre i 
revestiments de parets. Carrer Pont de Terme núm. 2

32322001/02/14 2001/02/19

1932Expedients de llicència d'obres menors  per arrencar i col·locar 15 m2. 
d'enllosat i reforma de la façana. Carrer Jaume Balmes núm. 6

33332001/02/16 2001/02/19

1932Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina. Carrer 
Atzucac núm. 4

34342001/02/19 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors per l'acondicionament d'un local 
comercial destinat a bar-restaurant. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 1 
cantonada Travessia

35352001/02/21 2001/09/12

1932Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina al paratge 
Can Bosc

36362001/02/21 2001/04/02

1932Expedients de llicència d'obres menors per revestiment de piscina en 60 m2. 
Carrer Narcís Monturiol núm. 11

37372001/02/21 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta d'entrada, enrajolar 10 
m2. de terra i picar i arrebossar parets en 20 m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 
23

38382001/02/23 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors per canviar un sanitari i construcció de 
desaigua per la connexió al clavegueram públic. Carrer Segadors núm. 9

39392001/02/27 2001/03/05

1932Expedients de llicència d'obres menors  per col·locació de sòcol a la façana en 
2 mts. I una U per recollida de cables i canvi de rajoles i sanitaris a la cambra 
de bany. Carrer Agustí Santacruz núm. 8

40402001/03/01 2001/03/05

1933Expedients de llicència d'obres menors per canviar banyera i les rajoles que 
afecten l'entorn d'aquesta en uns 4,8 m2. Avinguda Catalunya núm. 10, baixos

41412001/03/03 2001/04/02

1933Expedients de llicència d'obres menors per reparació de dos balcons. Carrer 
Sant Joan -part posterior de l'edifici situat al carrer Agustí Santacruz núm. 57

42422001/03/06 2001/04/17

1933Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina de 4 x 8 
mts. I mur de contenció de terres. Carrer Torrent Fondo núm. 18 (urb. Racó del 
Bosc)

44442001/03/07 2001/05/03

1933Expedients de llicència d'obres menors per canvia rajoles de la cuina de 7 m2. i 
canviar les rajoles del bany en 4 m2. Carrer Sant Pere núm. 22

45452001/03/08 2001/03/19
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1933Expedients de llicència d'obres menors per obrir una porta per l'entrada directa 
de camions a la segona nau del carrer Miquel Martí i Pol  parcel·la núm. 6

46462001/03/10 2001/07/09

1933Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia de baixa 
tensió aèria. Plaça Dr. Robert - Avinguda Catalunya

49492001/03/12 2001/04/02

1933Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 30 m2 la façana. Carrer 
Bassella núm. 27

50502001/03/15 2001/04/17

1933Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment del bany i cuina 
en 14 m2. i canviar rajoles de bany i cuina en uns 55 m2. Carrer Pervera núm. 
12

51512001/03/16 2001/04/02

1933Expedients de llicència d'obres menors per fer una divisòria d'uns 12 x 2,5 ml. 
en el bar restaurant i modificar portal d'entrada pel C/ Sant Saturi, sense 
modificació de l'estructura

52522001/03/19 2001/04/17

1933 Llicència denegadaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una tanca a la 
perllongació del carrer Anselm Clavé -Torrent del Tura-

53532001/03/21 2001/05/28

1933Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment de 60 m2., canviar 
rajoles de bany i cuina en uns 10 m2. i canviar marc de 6 finestres. Carrer 
Vinyetes núm. 19, 3er. 1a.

54542001/03/26 2001/04/02

1933Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de dos pals de fusta per 
reglamentar crec elèctric al Camí de Lloveres núm. 14

55552001/03/26 2001/04/17

1933Expedients de llicència d'obres menors per desplaçar un pal de fusta. Carrer 
Bonavista

56562001/03/26 2001/04/17

1933Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les modificacions 
introduides en el projecte d'obra per la construcció d'un edifici d'habitatges i 
local comercial. Avinguda Castell de Montbui núm. 19

57572001/03/27 2001/04/02

1934Expedients de llicència d'obres menors per modificació de projecte d'edifici 
plurifamiliar entre mitgeres. Carrer Estricadors núm. 24

58582001/03/29 2001/05/14

1934Enderroc d'un habitatge aïllat. Ctra. Sant Llorenç núm. 8 59592001/03/30 2001/09/12

1934Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar 100 m2. de terrat. 
Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 2

61612001/04/04 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per treure la banyera i posar una dutxa. 
Carrer Llevant núm. 13

62622001/04/04 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per reparar la teulada del darrera, 
aixecar les teules, reparar, condicionar i impermeabilitzar les cobertes i tornar a 
col·locar les teules, en un total de 30 m2. Carrer Doctor Bosch i Gimpera núm. 
17  parcel·la 78

64642001/04/06 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per execució de les obres de 
pavimentació de la vorera al llarg de la línia de façana. Ctra. Sant Llorenç 
nçum. 41-43

65652001/04/07 2001/06/11
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2401Expedients de llicència d'obres menors per tancament d'un porxo amb vidriera i 
fusteria d'alumini i persiana, amb una superfície de 15 m2. Carrer Cingles de 
Bertí núm. 26

66662001/04/09 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per la modificació de la geometria de 
les parcel·les 17, 18 i 19 de la U.A. Escoles 1

67672001/04/10 2001/07/09

1934Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un tram del col·lector 
principal del c/ Travessia Pont de Terme per poder desguassar el habitatges 
del c/ Hospital 1A i 1B

68682001/04/10 2001/04/17

1934 Aquest carrer no pertany a aquest municipiExpedients de llicència d'obres menors per desmuntar quatre pals de fusta i 
instal·lació de tres de formigó. Carrer Font

69692001/  /  2001/04/10

1934Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia de baixa 
tensió aèria que partint del carrer Joncar discorre pel carrer Cirerers fins arribar 
al punt de subministre

71712001/04/11 2001/05/03

1934Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 15 m2. interiors de 
l'immoble situat al carrer Roure Gros núm. 11

72722001/04/11 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta de garatge, sense 
modificar l'estructura. Carrer Esquirol núm. 30

73732001/04/12 2001/04/17

1934Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany en 3,5 mts. 
I canviar 5 marcs de portes interiors. Carrer Piscina 9

74742001/04/17 2001/05/03

1934Expedients de llicència d'obres menors per fer paviment de formigó en uns 70 
m2. i arrebossar 120 m2. de parets de la planta baixa.  Carrer Montseny núm. 9

75752001/04/17 2001/05/03

1934 a la sol·licitud de llicència d'obres no consta l'adreça de l'obre per 
això no ha estat aprovada

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de tres pals de fusta. 77772001/  /  2001/04/23

1934Expedients de llicència d'obres menors per fer paviment, col·locar toves en el 
patí de la vivenda i fer una barbacoa. Carrer Agustí Santacruz núm. 24

78782001/04/30 2001/06/25

1934Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Carrer 
Mestral núm. 11

79792001/05/02 2001/05/03

1934Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera a la Ctra. 
Sant Llorenç entre el c/ Llevant i Dr. Zamenhof

80802001/05/10 2001/06/11

1934Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc de l'edifici situat al carrer 
Barcelona núm. 21

82822001/05/14 2001/05/28

1934Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un rètol publicitari a la 
façana de l'edifici situat al carrer Travessia núm. 5-7

84842001/05/16 2001/07/23

1935 Aquest expedient esta relacionat amb l'expedient 100/2002 que es 
una porroga d'aquest expedient.

Expedients de llicència d'obres menors per excavació de terres en la parcel·la 
situada al carrer Vinyetes núm. 37

86862001/05/19 2001/12/17

1935Expedients de llicència d'obres menors per canviar banyera i 10 m2. de rajoles 
del bany. Carrer Travessia núm. 8, 1er.

87872001/05/22 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la paret de la 
cuina en 26 m2. i 6 m2. del terra. Carrer Havana núm. 14

89892001/05/22 2001/06/11
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1935Expedients de llicència d'obres menors per reforma de bany, canviar sanitari i 
25 m2. de rajoles de parets i terres. Carrer Soleia núm. 2

90902001/05/23 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de paviment interior 
en 60 m2, enrajolar 30 m2. bany i 25 m2 a la cuina i arrebossar parets interiors 
en 80 m2. Carrer Sant Joan núm 29 sòtans

92922001/05/26 2001/06/25

1935Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina. Carrer Sant 
Jordi núm. 7

93932001/05/29 2001/06/25

1935Expedients de llicència d'obres menors per pavimentació interior en 30 m2. fer 
falç sostre en 30 m2., renovació de bany petit, canviar 2 sanitaris i pintar la 
façana. Plaça  Dr. Robert núm. 11

94942001/05/29 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia de baixa 
tensió soterrada, que partirà del carrer Barcelona cantonada amb el Camí del 
Molí i discorre pel c/Barcelona fins el núm. 34

95952001/05/29 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per reforma de distribució interior. 
Carrer Santo Domingo núm. 3

96962001/05/29 2001/09/12

1935Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les reformes 
introduïdes en el decurs de les obres en l'habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situal al carrer Creu del Terme núm. 8

97972001/05/30 2001/06/25

1935Expedients de llicència d'obres menors per canviar envà en 10 m2., enguixar-lo 
20 m2. i enrajolar 25 m2. interior de la vivenda situada al carrer Creu del Terme 
núm. 7

98982001/05/30 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors  per la col·locació d'un panell amb llom, 
arrambat a la paret. Carrer Rector Tomàs Vila cantonada Travessia núm. 2

99992001/04/29 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per obertura d'un portal en la façana. 
Carrer Sol núm. 7

1001002001/05/31 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina i mur de 
contenció de terres al solar situat al carrer Parlament núm. 4-13

1011012001/06/04 2001/07/23

1935Expedients de llicència d'obres menors per col·locar dos rètols lluminosos al 
local comercial situat al carrer Agustí Santacruz cantonada carrer Barcelona 
núm. 1

1021022001/06/04 2001/07/09

1935Expedients de llicència d'obres menors per canalització d'aigües en l'interior de 
la vivenda situada al carrer Agustí Santacruz núm. 1

1031032001/06/04 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de 60 m2. - sense 
muntatge de bastida- al carrer Santo Domingo núm. 18

1041042001/06/06 2001/06/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per refer sostre cel-ras en 9 m2 i fer 
paviment interior en 120 m2. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 14, entr. 3a.

1051052001/06/06 2001/07/11

1935Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar el terrat i canviar 
rajoles en uns 7 m2. Carrer Llevant 3-5

1061062001/06/09 2001/06/11
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1935Expedients de llicència d'obres menors  per enderrocar un envà de 6 m2. i 
enrajolar una habitació de 12 m2. Carrer Roure Gros núm. 3

1071072001/06/11 2001/06/25

1935Expedients de llicència d'obres menors per per l'aixecament del dipòsit de gas 
propà ubicat a l'Avinguda Castell de Montbui núm. 15, per tal de fer la inspecció 
obligatòria

1111112001/06/15 2001/06/25

1936 Requeriment sobre la instal·lació d'un sistema de rec. Presentació 
de planols de l'estat actual de les obres executades al Camí de Can 
Bosch perque sigui informada pels serveis tècnics

Expedients de llicència d'obres menors per legalització de reformes a la 
vivenda unifamiliar situada al Paratge Can Bosc

1121122001/06/15 2001/06/25

1936 El expedient va restar suspés mentre no presentesin documentació 
requerida.  Sol. Informe sobre canvi d'ús d'un local comercial a 
habitatge

Expedients de llicència d'obres menors per canvi d'ús i reforma per habitatge 
en planta baixa. Carrer Travessia núm. 14

1131132001/  /  2001/06/15

1936Expedients de llicència d'obres menors per aixecar 1 mts. la paret de tanca 
existent a l'immoble situat al carrer Pervera núm. 10

1141142001/06/18 2001/06/25

1936Expedients de llicència d'obres menors per realitzar diverses obres menors a la 
finca situada a la plaça Josep Umbert núm. 5

1151152001/06/19 2001/11/05

1936 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 165/2000Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per la  instal·lació 
d'una grúa-torre al carrer Cirerers núm. 10

1161162001/06/19 2001/07/23

1936Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de bastida per reparació 
de la teulada en uns 100 m2. Carrer Doctor Tomàs Borell núm. 13- Agustí 
Santacruz

1181182001/06/22 2001/06/25

1936Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 m2. de rajola de 
València i canviar dues peces sanitàries. Ctra. Sant Llorenç núm. 41-43

1191192001/06/23 2001/07/09

1936Expedients de llicència d'obres menors per la reparació de l'arrebossat de la 
façana. Carrer Barcelona núm. 3

1201202001/06/29 2001/07/23

1936Expedients de llicència d'obres menors per enllosar el terra interior de 
l'habitatge de la plaça Sant Antoni núm. 2

1211212001/06/29 2001/07/09

1936Expedients de llicència d'obres menors per canviar i arrebossar 10 m2 de paret 
interior i canviar banyera. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 14, sòtan

1221222001/07/02 2001/07/09

1936Expedients de llicència d'obres menors per reparar terrassa de 40 m2. Carrer 
Sant Sebastià núm. 23

1241242001/07/02 2001/07/09

1936Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de dues piscines i 
murs de contenció de terres al solar situat al carrer Cirerers núm. 10

1251252001/07/03 2001/07/23

1936 Requeriment ordre d'execució d'obresExpedients de llicència d'obres menors per restauració i pintat de façana - 
ocupació temporal de vial per bastida estructural- a la vivenda situada al carrer 
Vic núm. 32 cantonada carrer Sant Antoni

1261262001/07/05 2001/09/12

1936 Aquest expedient no està aprovat sols hi ha la carpeta  i la sol·licitudExpedients de llicència d'obres menors per posar un indicador del restaurant " 
Can Riera ". Carrer Doctor Fleming

1271272001/07/09 2001/  /  

1936Expedients de llicència d'obres menors per la reforma d'una tanca. Carrer Sant 
Antoni núm. 16

1281282001/07/11 2001/07/23
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1936Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar façana en uns 25 
m2. Carrer Esquirol núm. 70

1291292001/07/16 2001/07/23

1936Expedients de llicència d'obres menors per canviar 23 m2 rajoles bany i 49 m2 
rajoles terra. Carrer Piscina núm. 15

1301302001/07/16 2001/07/23

1936Expedients de llicència d'obres menors per reparació de teulada en 60 m2., 
col·locació de bastiments i reparació de revestiments interiors en 80 m2. Carrer 
Creus núm. 75

1311312001/07/18 2001/09/12

1936Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles dels banys i de la 
cuina en 42 m2. Carrer Doctor Fleming núm. 29, 2n. 2a.

1321322001/07/18 2001/09/12

1936Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i bany en 
un total de 20m2. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 12

1331332001/07/19 2001/09/12

1936Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de la planta pis en un 
edifici existent a la granja anomenada " La Buana ", situada al Camí de les Elies

1341342001/02/11 2001/07/19

1936Expedients de llicència d'obres menors per adició de bany a l'escola Immaculat 
Cor de Maria a la plaça dels Àlbers

1351352001/07/19 2001/07/23

1936Expedients de llicència d'obres menors per projecte de bastida a instal·lar a la 
façana.  Carrer Sant Pau núm. 6

1361362001/07/24 2001/09/12

1936Expedients de llicència d'obres menors per pintar la paret de la tanca de 12,5 
metres. Carrer Piscina núm. 13

1371372001/07/25 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per modificació i ampliació del projecte 
bàsic i d'execució habitatge plurifamiliar entre parets mitgeres i locals. Carrer 
Creus núm. 48 - 50 i carrer Roure Gros núm. 41

1391392001/07/26 2001/10/08

1938Expedients de llicència d'obres menors per reparació desaigües a la vivenda  
situada al carrer Vic núm. 12

1411412001/07/31 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de dues portes i 
paviment exterior de 20 m2. Avinguda Catalunya núm. 24

1421422001/07/31 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per reforma de teulada i muntatge i 
desmuntatge de bastida. Plaça Sant Antoni núm. 1

1431432001/07/31 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per fer 15 m2. de paret i arrebossar-la, 
per separar els locals i enrajolar 30 m2. Carrer Vic cantonada Roger de Flor

1451452001/08/01 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per fer 20 m2 de paret de 10 en l'interior 
de la vivenda, enguixar-la i enrajolar-la. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 4

1461462001/08/01 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per renovar els rètols instal·lats a la 
finca núm. 34 del c/ Agustí Santacruz

1471472001/08/01 2001/10/08

1938Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia 
subterrània de BT, des de la ET 109 " Les Escoles " discorrent per l'Avinguda 
de les Escoles des del punt existent fins a la cantonada amb el carrer Piscina

1481482001/08/24 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per adreçar paret de 2 x 2 mts. per 
treure la humitat. Carrer Agustí Santacruz núm. 22

1491492001/08/27 2001/12/17
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1938Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'una vorada. Carrer 
Agustí Santacruz núm. 37

1521522001/08/31 2001/12/17

1938Expedients de llicència d'obres menors per canviar 2 x 1,5 mts. les rajoles de la 
cuina. Carrer Barcelona núm. 26

1531532001/  /  2001/09/03

1938Expedients de llicència d'obres menors per pintar 9,5 x 8 m. la façana. Carrer 
Ildefons Cerdà núm. 16

1541542001/09/03 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany en 3 m2. 
Carrer Vic núm. 19

1551552001/09/04 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per col·locar tela asfàltica en el terrat en 
un total de 20 m2. Carrer Sagrera núm. 7

1561562001/09/05 2001/09/12

1938 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
22/2001

Expedients de llicència d'obres menors per legalització d'obres de reforma 
interior d'un habitatge. Carrer Bassella núm. 54, 2n. Baixos

1571572001/09/12 2001/09/12

1938Expedients de llicència d'obres menors per neteja de solar al carrer Dr. Fleming 
núm. 16-18

1581582001/  /  2001/01/22

1938Expedients de llicència d'obres menors per arreglar l'escala interior de 15 
graons. Carrer Mirador núm. 6

1591592001/09/10 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per realitzar una rasa d'uns 8 metres 
per canviar l'escomesa d'aigua i subministrament d'energia.  Carrer Pervera 
núm. 24

1601602001/09/13 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors  per canviar rajoles del terra en 30 m2. 
Carrer Ildefons Cerdà núm. 13

1611612001/09/17 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors  per canviar 8 m2. les rajoles de la 
cuina. Plaça  Josep Umbert Rosas núm. 6, 1er. 2a.

1621622001/09/20 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 110 m2. el patí. Carrer 
Piscina

1631632001/09/20 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra de la cuina i del 
menjador en uns 30 m2. Carrer Bassella núm. 2

1651652001/09/22 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 65 m2. de lloses al jardí. 
Carrer Agusti Santacruz núm. 99 -101

1671672001/09/24 2001/09/27

1940 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres 
171/2000 i 231/1993

Expedients de llicència d'obres menors  per acabament de les obres de 
l'habitatge situal al c/ Mirador núm. 16, d'acord amb la documentació obrant a 
l'expedient 171/2000

1711712001/  /  2001/  /  

1940 obres a la Ctr. BV 1485 sol·licitades al Servei de Vies Locals de la 
Diputació de Barcelona

Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una  tanca metàl·lica 
de la finca situada a la Ctra. Sant Miquel del Fai, km. 3

1741742001/10/01 2001/12/03

2255Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una grua. Carrer 
Sant Saturi/Anselm Clavé

1761762001/10/05 2001/10/08

1941Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitar bany de 3 x 3 mts. Carrer 
Barcelona núm. 42, 2n. 1a.

1771772001/10/06 2001/10/08
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1941Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lar un pal de fusta al carrer 
Cingles de Bertí

1791792001/10/09 2001/11/05

1941Expedients de llicència d'obres menors per renovació de cuina en 9 m2. Carrer 
Salvador Seguí núm. 8

1801802001/10/11 2001/11/05

1941Expedients de llicència d'obres menors per canciar 20 m2. de teules . Carrer 
Esperança núm. 6

1821822001/10/11 2001/11/05

1941 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 169/1998Expedients de llicència d'obres menors  per legalització de les modificacions 
efectuades en el decurs de les obres de construcció de l'edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. Carrer Montserrat núm. 3

1831832001/10/11 2001/11/19

1941Expedients de llicència d'obres menors per reparació de 4 bigues de ferro. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 49

1841842001/10/15 2001/11/05

1941Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 3 pilars de la façana del 
carrer Agustí Santacruz núm. 38

1851852001/10/19 2001/10/22

1941 Valentí Fontserè, Mercè Vallcorba, Antoni Aurell, Victoria Cardona, 
Josep Vilanova i Roser Calonge, presenten escrit d'oposició al 
projecte de legalitazació d'uns coberts al carrer Pervera s/n. 
Paralització d'obres.

Expedients de llicència d'obres menors  per la legalització d'uns coberts 
existents d'estabulació de cavalls per a lleure. Carrer Pervera s/n U.A. Escoles

1871872001/10/31 2001/12/27

1941Expedients de llicència d'obres menors per restaurar i pintar la façana. Carrer 
Sant Pere núm. 20

1881882001/11/06 2001/11/19

1941Expedients de llicència d'obres menors  per obrir portal i fer escala interior. 
Carrer Hospital núm. 50

1891892001/11/12 2001/11/19

1941Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar local en 50m2 i canviar 
porta d'entrada sense modificar l'estructura i fer armari exterior per la 
instal·lació del comptador d'aigua. Carrer Sant Pere núm. 1 baixos

1911912001/11/13 2001/11/19

1941Expedients de llicència d'obres menors per canviar 200 m2 de teulada de 
plaques d'uralita. Camí de Lloveres s/n

1921922001/11/14 2001/12/03

1941Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Plaça Dr. Robert núm. 10

1931932001/11/15 2001/12/17

1942 Hi ha una sol·licitud per la inspecció de la piscina construïda 
presentada pel Sr. Joan Piñero González

Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina. Carrer 
Creus núm. 20-22

1951952001/02/25 2001/11/16

1942Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta del taller i 3 finestres, 
per procedir a l'aïllament acústic. Carrer Estricadors núm. 10

1961962001/11/21 2001/12/03

1942Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2 rajoles de la cambra 
de bany. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm.22

1971972001/11/21 2001/12/03

1942 Mª. D. Quiñones Velasco presenta al·legació a la taxa aplicada a la 
llicència d'obres

Expedients de llicència d'obres menors per canviar 8 finestres. Carrer Vinyetes 
núm. 19, 3er. 1a.

1991992001/11/24 2001/12/03

2256 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per rebaixar la vorera 3 cm. dos m2 de 
l'entrada del garatge. Carrer Piscina número 23

2002002001/11/27 2001/  /  
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1942Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera a la Ctra. 
Sant Llorenç núm. 55

2022022001/12/07 2001/12/17

1942 Aquest expedient no està aprovat. Ssols consta de la carpeta i la 
sol·licitud

Expedients de llicència d'obres menors per posar un indicador de " Restaurant". 
Carrer Pont del Terme

2042042001/12/05 2001/  /  

1942 Aquest expedient no està aprovat. Sols hi ha la carpeta de 
l'expedient i la sol·licitud

Expedients de llicència d'obres menors per col·locar un indicador de restaurant 
"Can Riera". Carrer Doctor Fleming

2052052001/12/05 2001/  /  

1942Expedients de llicència d'obres menors per la modificació d'un portal existent al 
carrer Sant Pau núm. 28

2062062001/12/10 2001/12/17

1942 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
107/2000 . Aquest expedient no sembla tramitat ni autoritzat sols hi 
ha la caratula de l'expedient i la sol·licitud

Expedients de llicències d'obres menors per l'acabament de les obres 
consistents en el tancament pati interior -autoritzades el 4/09/2000-  expedient 
107/2000.  Carrer Camí Can Bosch número 8

2072072001/12/10 2001/  /  

1942Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una grua torre a les 
obres que es realitzen a l'Avinguda Catalunya núm. 36

2082082001/12/11 2001/12/17

1942Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Avinguda 
Escoles núm. 71

2092092001/12/11 2001/12/17

1943Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina, vestidors i 
tanca de solar. Carrer Mestral núm. 10-14

2102102001/12/11 2001/12/17

1943 Avant projecte d'una nau per a vaques de llet i un femer 2112112001/  /  2001/12/12

1943Expedients de llicència d'obres menors  per enrajolar paret i terra d'una cuina 
de 3 x 2,5 mts. I un bany de 2 x 1,20 x 2,25 mts. Carrer Roure Gros núm. 27

2122122001/12/17 2001/12/27

1943Expedients de llicència d'obres menors per distribució de cuina i menjador i 
renovació de cuina. Carrer Barcelona núm. 1, 3er. 2a.

2142142001/12/18 2001/12/27

1943 Aquest expedient es el expedient número 145/2001 bisExpedients de llicència d'obres menors per canviar ranoles de cuina i terra del 
menjador. Carrer Sagrera núm. 8

2152152001/08/03 2001/09/12

1943 Aquest expedient és l'expedient 146/2001 bisExpedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'un pal de fusta a la 
Ctra. Sant Llorenç Savall

2162162001/08/03 2001/12/27

1943 Aquest expedient és el número d'expedient 150/2001 bisExpedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar 25 m2 el terrat de 
la casa per estar trencada la tela asfàltica original i fer la xemeneia nova. Carrer 
Mirador núm. 1

2172172001/08/27 2001/09/12

1943 Aquest expedient és el número 158/2001 bisExpedients de llicència d'obres menors per l'enderroc de l'edificació existent al 
núm. 15 del carrer sant Joan

2182182001/09/10 2001/09/27

1938Expedients de llicència d'obres menors per modificació d'obertures exteriors i 
reforma de cuina. Carrer Sant Antoni núm. 13 i Bassella núm. 8

1511512001/08/30 2002/01/28

1941Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de comptador d'aigua a 
la façana i obrir 1,5 mts de rasa al carrer per fer l'escomesa a la plaça Dr. 
Robert núm. 10

1901902001/11/12 2002/02/25

1943 Desestimada la sol·licitud presentada per la instal·lació d'un pal de 
fusta al carrer Cingles de Bertí

Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un pal de fusta. 
Carrer Cingles de Bertí

2132132001/12/17 2002/02/11
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1943Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de finestra velux a la 
teulada i canvi de 30 m2. paviment a l'altell. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
núm. 7

112002/01/05 2002/02/11

1943Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un desorrador a 
l'entrada a l'EDAR, -paratge " La Margenada "

222002/01/09 2002/01/14

1943Expedients de llicència d'obres menors per neteja del solar situat a la U.A. " Les 
Escoles-7 "

442002/01/15 2002/01/28

1943Empalmar desaigua dels dos habitatges construits a la xarxa general en 10 
mts. Carrer Hospital núm. 20

552002/01/15 2002/01/28

1943Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 5 m2. el bany. Carrer Pont 
del Terme núm. 22, 1er. 1a.

662002/01/16 2002/01/28

1934Expedients de llicència d'obres menors per renovació de cel-ras i reparació de 
parets interiors. Carrer Agustí Santacruz, 72

772002/01/16 2002/01/28

1943Expedients de llicència d'obres menors per reforma de cuina de 10 m2., 
reforma de bany de 5 m2., canviar paviment interior de l'habitatge en 70 m2, fer 
falç sostre en passadis i menjador de 25 m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 107

10102002/01/28 2002/01/28

1943Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la cuina i la cambra del 
safareix i rentadora en 14 m2. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 15

11112002/01/31 2002/02/11

1943 Hi ha una sol·licitud d'informe sobre viabilitat de portar a terme les 
obres corresponents al Club Social del camp de golf

Expedients de llicència d'obres menors per canviar els rètols de l'entrada del 
Camp de Golf per uns de nous de 30 x 1,5 mts

12122002/02/01 2002/03/11

1943Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 25 m2. la cuina i 20 m2. la 
cambra de bany. Plaça Sant Antoni núm. 1

14142002/02/01 2002/02/11

1943Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar dos murs exteriors de 22 
m2. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 8

15152002/02/26 2002/03/11

1944Modificació del projecte bàsic i executiu d'un edifici plurifamiliar entremitgeres . 
Estricadors 11-13

16162002/02/04 2002/05/20

1944 Hi ha una sol·licitud d'inspecció de les obresModificació del projecte bàsic i executiu d'un edifici plurifamiliar entremitgeres . 
Estricadors 11-13

16162002/02/04 2002/05/20

1944Expedients de llicència d'obres menors per reforma de bany consistent en 
canviar rajoles en 16 m2. Carrer Piscina núm. 27

17172002/03/05 2002/03/11

1945Expedients de llicència d'obres menors  per canviar uralites del cobert en uns 
30 m2 ., arrebossar parets interiors en 50 m2., i reparar 50 m2. la façana i 
canviar dues portes a la granja Tura, situada al Sot de Lloveres

20202002/03/02 2002/03/11

1945Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una línia de BT 
soterrada que des de la cantonada del c/ Travessia discorrerà pel c/ Mossèn J. 
Rossell fins al c/A. Reig i seguirà fins a la Fontera

21212002/02/13 2002/03/25

1945Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT 
mixte aèria-soterrada des de la cantonada Pl. Dr. Robert i s'empalma amb la 
línia existent al carrer Vic

22222002/02/13 2002/03/25
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1945Expedients de llicència d'obres menors per renovació de cuina - 9 m2- i bany 
petit -6m2- i pavimentar 15 m2. de patí. Carrer Padró núm. 30

23232002/02/14 2002/02/25

1945Expedients de llicència d'obres menors per fer 30 m2. de paviment interior a 
l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz núm. 63

24242002/02/19 2002/02/25

1945Expedients de llicència d'obres menors  per tapiar 7 finestres existents, repicar 
la façana i pintar-la, en 60 m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 107

26262002/02/20 2002/02/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per fer una tanca amb sòcol de blocs de 
formigó de 0'50 mts. d'alçada i resta de la tanca fins a 2 mts. d'alçada amb 
enreixat de 1,5 mts. i acabat amb bruc. Carrer Hospital núm. 15

27272002/02/20 2002/02/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana. Carrer Agustí 
Santacruz -part posterior carrer Barcelona núm. 1-

35352002/  /  2002/  /  

1946Expedients de llicència d'obres menors per canvia banyera del bany. Carrer 
Antoni Gaudi núm. 14

36362002/03/13 2002/03/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per arreglar la façana i pintar-la en 200 
m2. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 22

37372002/03/14 2002/03/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles del terra de 12 
m2. Carrer Sagrera núm. 8

38382002/03/15 2002/03/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per legalització de les reformes 
introduïdes en el decurs de les obres en l'habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Parlament núm. 28

39392002/03/18 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per la realització de diverses obres 
menors. Carrer Mirador núm. 20

41412002/03/19 2002/03/25

1946Expedients de llicència d'obres menors per pintar 40 m2., la façana. Carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 3

42422002/03/19 2002/03/25

1946 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per instal·lar un pal de fusta provisional 
al carrer Cingles de Bertí

43432002/03/22 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 19 m2. el terra del celler i 
arrebossar 20 m2. les parets. Carrer Vic núm. 36

44442002/03/26 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per reformes de la porta d'entrada i 
alicatat del bany i cuina en 12 m2. Carrer Estatut núm.26

45452002/03/27 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar els departaments de 
l'interior de la nau en uns 63 m2. Carrer Esperança s/n. -nau Can Pilé-

46462002/03/27 2002/04/08

1946 Hi ha un escrit de denúncia a unes obres que es realitzen a la part 
posterior de la finca situada al carrer Piscina núm. 35 propietat de 
Jordi Camps Pascual

Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació de porxo i planta 
soterrani magatzem. Carrer Mestral núm. 10-14

47472002/03/28 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar 0,6 cms. la paret de tanca. 
Carrer Piscina núm. 13

48482002/04/02 2002/04/08

1946Expedients de llicència d'obres menors per  canviar les rajoles del bany i cuina 
en 45 m2. Carrer Creu del Terme núm. 9

51512002/04/09 2002/04/22
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1947Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana i pintar-la. 
Carrer Sol Naixent núm. 6

54542002/04/12 2002/04/22

1947Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar els pilars d'entrada a 
l'immoble situat al carrer Ponent núm. 13

55552002/04/15 2002/04/22

1947Expedients de llicència d'obres menors per realitzar obres de rehabilitació.  
Carrer Roure Gros núm. 9

56562002/04/16 2002/05/06

1947 Aquesta línia no inicideix físicament sobre la finca de Llobateres. No 
cal autorització de l'Ajuntament  de Sant Feliu de Codines per 
l'estesa d'aquesta línia

Expedients de llicència d'obres menors per una línia d'escomesa aèria. Finca 
de Llobateres

57572002/  /  2002/04/02

1947Expedients de llicència d'obres menors per efectuar l'obertura de dues 
finestres. Ctra. Sant Llorenç núm. 12 G

58582002/04/20 2002/07/01

1947Expedients de llicència d'obres menors per realitzar diverses obres menors. 
Carrer Vinyetes núm. 17 - 23

59592002/04/20 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de brancals de les 
parets d'entrada al jardí i posar porta d'entrada. Ronda d'Esports núm.1

61612002/04/23 2002/05/06

1948Expedients de llicència d'obres menors per arreglar l'esquerda de la volta de la 
finestra de les golfes que dona al carrer Mossèn Josep Rossell

62622002/04/29 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per muntatge i desmuntatge de bastida 
per reparació de façana al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 22

63632002/04/09 2002/05/06

1948Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de rètol a la façana i 
pintar-la. Agustí Santacruz núm. 12

64642002/04/30 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar el graó d'accés al garatge 
entre uns 15 cms. la part més alta i uns 5 cms. la part més baixa. Avinguda 
Catalunya núm. 1

65652002/04/30 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per reparació llosana balcó, repassar 
els desperfectes de l'arrebossat, arranjaments dels montans laterals del portal i 
finestra de la planta baixa i pintar la façana. Carrer Sant Joan núm. 61

66662002/05/02 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana. Carrer Dominguet 
núm. 8-10

67672002/05/02 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per col·locar canal a la teulada, pintar 
façana i arreglar humitats de les parets del menjador. Carrer Amargura núm. 19

68682002/05/04 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles cuina en 20 m2. 
Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 2

69692002/05/08 2002/05/20

1948 Escrit del Sr. A.R.R. sobre les obres que realitza el Sr. J. J. Benitez 
al carrer Piscina. El Sr. E. R.P. sol·licita justificant relatiu a la tanca 
realitzada al carrer Piscina núm. 11

Expedients de llicència d'obres menors per adició de tanca de jardí al solar 
situat al carrer Piscina núm. 11

70702002/05/10 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per reparació de balcó, pavimentació 
del parquing i adequació del clavegueram. Carrer Travessia núm. 11

71712002/05/11 2002/06/17
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1948Expedients de llicència d'obres menors per reparar 20 m2. la terrassa. Carrer 
Creus núm. 64

72722002/05/11 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lació d'aparell d'aire 
acondicionat a la façana de l'immoble situat al carrer Joan Maragall núm. 7

73732002/05/13 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per reparació de teules arabs, 
substitució de vidres armats i repàs general de la cuberta de teules trencades, 
així com la col·locació de sombrerets. Carrer Barcelona nçum. 11

74742002/05/14 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors per obrir una porta peatonal en tanca ja 
existent. Camí del Dipòsit núm. 15

76762002/05/15 2002/06/03

1948Expedients de llicència d'obres menors per arreglar goteres en uns 40 m2. 
Carrer Ponent núm. 7

77772002/05/15 2002/06/03

1948Expedients de llicència d'obres menors  per renovació de sanitaris i enrajolat en 
60 m2. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 12

80802002/05/17 2002/06/03

1948Expedients de llicència d'obres menors per construcció de piscina a l'aire lliure. 
Carrer Consell de Cent núm. 40

81812002/05/17 2002/06/17

1948Expedients de llicència d'obres menors per construcció de vorera a l'edifici 
ubicat al carrer Barcelona núm. 2

82822002/05/02 2002/05/20

1948Expedients de llicència d'obres menors  per arrebossar 48 m2. la façana. Carrer 
Ponent, part posterior de la finca del carrer Montserrat núm. 17

83832002/05/22 2002/06/17

1948Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar 3 m2. les 
terrasses dels immobles situats a la Ctra. Sant Llorenç núm. 44 i 46

84842002/05/22 2002/06/17

1948Expedients de llicència d'obres menors per reparació de canal d'aigües pluvials. 
Carrer Camí de Can Bosc núm. 1

85852002/05/23 2002/06/17

1948Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de panot a la vorera en 
uns 38 ml. Carrer Parlament núm. 11 - 13

86862002/05/23 2002/06/23

1948Expedients de llicència d'obres menors per reparar paret del jardí en 5 m2. 
Avinguda Catalunya núm. 2

87872002/05/24 2002/06/03

1948Expedients de llicència d'obres menors per a l'adaptació d'un local comercial a 
una activitat dedicada a centre de bellesa i estètica. Carrer Travessia núm 14 
cantonada passatge Mut

88882002/05/12 2002/05/24

1949Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 30 m2. l'interior de 
l'habitatge situat al carrer Doctor Antoni Reig núm. 12 àtic.

91912002/05/30 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per netejar el solar situat al carrer 
Consell de Cent núm. 42

92922002/06/03 2002/06/03

1949Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany i de la 
cuina en un total de 45 m2. Carrer Doctor Antoni Reig núm. 18, baixos, 2a.

93932002/06/03 2002/07/01

1949 Aquest expedient no va ser aprovatExpedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un edifici. Carrer Mossèn 
Baldelló núm. 3

94942002/  /  2002/06/03

19/12/2016 Pàgina 657 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

1949Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la part de dalt de la 
façana en un total de 12 m2. Plaça Dr. Robert núm. 10

95952002/  /  2002/  /  

1949Expedients de llicència d'obres menors per remodelació de 6 m2. de rajoles de 
la cuina. Carrer Ponent núm. 28

96962002/06/06 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar terrat de 45 m2. Carrer 
Castell de Montbui núm. 30

97972002/06/10 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per aplacar 15 m2 de pedra en el sòcul 
de la façana. Carrer Piscina núm. 9

98982002/06/13 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar paret de 4 x 2,5 mts, per 
evitar humitats. Carrer Vinyetes núm 9

99992002/06/17 2002/07/01

1949 Ha sigut denegada la prórroga. Aquest expedient està relacionat 
amb l'expedient 86/2001

Expedients de llicència d'obres menors per la prórroga de la llicència d'obres 
menors 86/2001 per l'excavació de terres. Carrer Vinyetes núm. 37

1001002002/06/14 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'un sifón en el patí 
posterior de la finca situada al carrer Vic núm. 3

1011012002/06/18 2002/07/15

1949Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una escala exterior 
al jardí de la casa situada al carrer Sabrugues núm. 7

1021022002/06/20 2002/07/29

1949Expedients de llicència d'obres menors per posar finestra d'alumini, arreglar 
barana i posar tanca amb porta a sobre d'un "padris". Carrer Havana núm. 21

1031032002/06/26 2002/07/15

1949Expedients de llicència d'obres menors per canviar 30 m2. les teules del terrat 
per haver-hi goteres. Carrer Montserrat núm. 26

1041042002/06/27 2002/07/01

1949Expedients de llicència d'obres menors per la legalització d'un cobert de 24 m2. 
on s'haurien de situar dos box per a cavalls d'esbarjo i el corresponent tancat 
metàl·lic de 14.752 m2 per a hostajar-los en règim obert. Finca de la Ctra. De 
Sant Llorenç a Llinars pk. 12,6

1051052002/07/01 2002/07/15

1949Expedients de llicència d'obres menors  per la modificació de les condicions 
d'atorgament de la llicència d'obra nova expedient núm. 192 de l'any 2000. 
Carrer Barcelona núm. 34-36

1061062002/06/28 2002/07/01

1950Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una bastida per pintar 
la façana. Avinguda Catalunya núm. 3

1101102002/07/05 2002/07/15

1950Expedients de llicència d'obres menors per posar tela asfàltica al terrat en 25 
m2. Carrer Farigola núm. 3

1111112002/07/08 2002/07/15

1950Expedients de llicència d'obres menors per construcció porxo en un habitatge 
unifamiliar. Carrer Montseny núm. 11

1121122002/07/08 2002/07/15

1950Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de porta corredera al 
costat del mur existent i posar aplacat de pedra al mur en 80 m2. Carrer 
Parlament núm. 11-13

1131132002/07/09 2002/07/15

1950 Escrit de denúncia de les obres realitades presentat per J.P.G.  
Decret paralització obres.

Expedients de llicència d'obres menors per reforma i ampliació de l'habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. Carrer Roura Gros núm. 9

1161162002/07/02 2002/07/15
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1950Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de 15 m2. de rajoles a la 
cambra de bany. Carrer Montseny núm. 1

1171172002/07/12 2002/07/15

1953Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de 14 persianes 
alicantines a les finestres situades al carrer Rector Tomàs Vila núm. 21

1191192002/07/16 2002/07/29

1953Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la façana. Carrer Pica 
d'Estats núm. 2

1201202002/07/17 2002/07/29

1953Expedients de llicència d'obres menors per legalització de la planta existent a 
nivell de terra, d'un habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Pompeu Fabra núm. 8

1211212002/07/18 2002/07/29

1953Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitar la façana principal de 
l'habitatge del carrer Rector Tomàs Vila núm. 28

1241242002/  /  2002/08/05

1953Expedients de llicència d'obres menors per posar 20 m2. de panots en rampa, 
50 m2. de lloses al voltant de la casa. Carrer Parlament núm. 8

1251252002/08/05 2002/09/02

1953Expedients de llicència d'obres menors per reformar la façana. Plaça Sant 
Antoni núm. 7

1261262002/08/07 2002/09/02

1953Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar taulell i arrebossar 2 m2. 
de paret. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 17

1271272002/08/21 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per arreglar cuina, canviant 12 m2. de 
rajoles -sense variar l'estructura. Carrer Narcís Monturiol núm. 11

1281282002/08/23 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. les rajoles i fer 
pegats a les façanes interiors de l'immoble situat a l'Avinguda Catalunya núm. 
48

1291292002/08/26 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per tapar degoters de la teulada de 10 
m2. Carrer Folch i Torres núm. 1

1301302002/08/27 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per restaurar el terrat en 200 m2.  
sense modificació d'estructura. Carrer Joan Maragall núm. 1

1331332002/09/02 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar garatge en 80 m2. 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 15

1341342002/09/03 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per reforma cuina de 9 m2. i bany de 4 
m2. Carrer Onze de Setembre núm. 10

1371372002/09/10 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per adaptació alineació façana en el 
solar situat al carrer Bassella núm. 56 i ampliació de la construcció existent per 
ús d'aparcament privat.

1381382002/09/16 2002/09/16

1953Expedients de llicència d'obres menors per convertir  finestra en portal, sense 
variar l'estructura. Carrer Vic núm. 9

1391392002/09/20 2002/09/30

1953 Carpeta paralització d'obres.  Sol·licitud assignació del número de 
policia

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina 
descoberta. Carrer Doctor Zamenhof núm. 7

1401402002/09/16 2002/09/30

1953Expedients de llicència d'obres menors per canviar els dos bastiments del balcó 
de fusta per dos d'alumini i enrajolar el balcó en 5,5 x 0'80 mts.  Carrer Padró 
núm. 18

1411412002/09/18 2002/09/30
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1953 El sr. J.F.S. sol·licita es revisinles obres que es realitzan al sot de  la 
roca gran amb termanal a la finca de Lloveres i les Aldees Infantils 
SOS

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de les obres de 
moviments de terres, consistens en el desbrossament i neteja de l'esplanada 
de la parcel·la cadastral núm. 117 del polígon, 11  -Sot de Lloveres-

1451452002/09/19 2002/09/30

1953Expedients de llicència d'obres menors per ampliació planta soterrani. Carrer 
Barcelona núm. 21 cantonada Passatge Jorba

1461462002/09/20 2002/11/11

1953Expedients de llicència d'obres menors per reparar 50 m2. de teulada en mal 
estat. Carrer Sagrera núm. 5

1481482002/09/25 2002/09/30

1953Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la cuina en un total de 20 
m2. i en el bany en un total de 5 m2. Carrer Amargura núm. 1

1491492002/09/30 2002/10/14

1953Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per montatge i 
desmontatge d'una grua torre a l'obre situada al carrer Sant Saturi núm. 7

1501502002/10/01 2002/10/28

1953Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de tanca en uns 10 
ml. Racó del Bosch, parcel·la 91

1511512002/10/03 2002/10/14

1953Expedients de llicència d'obres menors per aixamplament d'una porta d'entrada 
al jardí. Carrer Agustí Santacruz núm. 106

1521522002/10/04 2002/10/14

1953Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar paret del jardí en 8 m2. 
Travessia Pont del Terme núm. 2

1531532002/10/08 2002/10/28

1953Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 60 m2. de rajoles a la 
cuina i al bany. Carrer Esquirol núm. 71

1541542002/10/08 2002/10/28

1953Expedients de llicència d'obres menors per pintar un tram de façana. Carrer Vic 
núm. 9

1551552002/10/08 2002/10/28

1953Expedients de llicència d'obres menors per connexió al clavegueram. Carrer 
Barcelona cantonada Passatge Jorba

1571572002/10/10 2002/11/11

1953Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 7 m2. el terra i 16 m2. la 
paret de la cuina. Carrer Agustí Santacruz núm.42

1581582002/10/11 2002/10/28

1953Expedients de llicència d'obres menors per reparar teulada en uns 60 m2. 
Carrer Joan Maragall núm. 11

1601602002/10/11 2002/10/28

1956Expedients de llicència d'obres menors per fer un arrambador al garatge d'1 x 7 
mts. amb rajola. Travessia Pont de Terme núm. 5

1621622002/10/14 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per arrenjar unes esquerdes de la 
pared. Camí del Dipòsit núm. 15

1631632002/10/14 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per impermeabilitzar 100 m2. de terrat. 
Carrer Marinada núm. 5

1641642002/10/17 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per repassar 15 m2 la façana de 
pintura. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 32

1651652002/10/17 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors  per reparar 40 m2. el terrat. Carrer 
Mossèn Josep Rossell núm. 4

1661662002/10/17 2002/11/11
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1956Expedients de llicència d'obres menors per construcció de coberta inclinada de 
teula àrab. Carrer Sant Climent núm. 10

1671672002/10/17 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per convertir portal en una finestra, 
obrir  un portal nou, que actualment es troba tapiat, de conformitat amb el 
conveni  subscrit amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en data 27 de 
novembre de 2000, arreboçar la façana, col·locar un socol de pedra i 
instal·lació de canaló per aigües pluvials. Carrer Bassella núm. 36

1681682002/10/18 2002/11/11

1956Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per instal·lació d'una 
grua. Carrer Barcelona cantonada Passatge Jorba

1691692002/10/21 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació amb caràcter provisional 
de dos pals al carrer Pirineus

1701702002/10/21 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra del menjador i 
rebedor en 50 m2. Carrer Agustí Santacruz núm. 38, 1er. 1a.

1711712002/10/22 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. les rajoles de la 
cuina. Carrer Creus núm. 51

1721722002/10/24 2002/11/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per treure un envà de 10 m2. i 
arrebossar i pintar la façana en 35 m2. Carrer Figueretes núm. 6

1731732002/  /  2002/  /  

1956Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar terrassa garatge de 5 x 5 
mts. Comunitat de propietaris del carrer Sagrera núm. 16

1761762002/11/02 2002/11/25

1956 Aquesta llicència ha estat denegada. Desestimació de les 
al·legacions presentades per la sra. A.F.C. contra la denegació de 
llicència de l'expedient 179/2003. Requeriment als hereus d'Antonio 
Farré Vila obres executades al passatge particular del c/ 
Esperança. El sr. C-B. G.M. sol·licita informació sobre les càrregues 
i afectació urbanística existents sobre la finca situada al carrer Mn. 
Baldelló núm. 26

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una tanca de 
protecció al passatge particular existent al carrer Esperança

1791792002/11/06 2002/11/25

1956Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar bany i cuina, en un total 
de 21 m2. Carrer Sant Joan núm.7

1811812002/11/12 2002/12/09

1956Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un traster en un 
habitatge unifamiliar aïllat. Torrent Fondo núm. 19

1821822002/11/14 2002/11/25

1956Expedients de llicència d'obres menors per reparació i substitució de terra, en 
uns 25 m2. d'una de les cambres. Carrer Esperança núm. 6

1831832002/11/15 2002/12/09

1956Expedients de llicència d'obres menors  per restaurar les rajoles de la cuina i de 
la cambra de bany, i els terres (10m2). Carrer Rector Tomàs Vila núm. 12

1861862002/11/23 2002/12/23

1961 Aquest expedient resta suspés. Aquest expedient està relacionat 
amb l'expedient d'obres 36/2003

Expedients de llicència d'obres menors per tal de portar a terme uns 
determinats moviments de terres relacionats amb una futura construcció. Carrer 
Montseny números 5 i 7

1881882002/  /  2002/12/11

1956Expedients de llicència d'obres menors per fer pegats a la façana. Carrer Sant 
Joan núm. 40

1891892002/11/26 2002/12/09
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1943 Aquest expedient té el número 15 / 2002 bis i per això està entrat 
com el expedient  número 190/2002

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Camí 
Dipòsit núm. 9

1901902002/02/04 2002/02/11

1944 Aquest expedient té el número 16/2002 bis i per això ara està entrat 
amb el número 191/2002

Expedients de llicència d'obres menors per pintar 102 m2 la façana i canviar 28 
ml. de canal. Carrer Vinyetes núm. 30

1911912002/03/01 2002/03/11

1944 Aquest expedient té el número 17/2002 bis i per això està entrat 
com l'expedient 192/2002

Expedients de llicència d'obres menors per fer 1m2 de pegots a la façana. 
Carrer Pervera núm. 13

1921922002/02/04 2002/02/11

1945 Aquest expedient no sembla aprovat. Aquest expedient tè el 
número  26/2002 bis per aixo està entrat com l'expedient número 
193/2002

Expedients de llicència d'obres menors per a la desafectació d'un camí de 
domini públic i posterior permuta pel sòl destinat a reemplaçar el traçat de 
l'antic vial per un de nou. Paratge Can Bosc

1931932002/03/18 2002/  /  

1956Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles i sanitaris, en una 
superfície de 1,35 metres per 2,40 metres. Carrer Pervera núm. 14 baixos

1931932002/12/02 2002/12/09

1956Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 50 m2. de rajoles en cuina 
i bany. Carrer Sagrera núm. 10

1941942002/12/02 2002/12/09

2401Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina 
particular. Carrer Cingles de Bertí núm. 28

1951952002/12/02 2002/12/23

1956Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de cuina i bany, 
consistent en el canvi de rajoles i sanitaris en uns 6 m2 i 5 m2 respectivament. 
Carrer Creus núm. 51, 2n.

1961962002/12/09 2002/12/23

1956 en aquest expedient sols hi ha la carpeta blanca i la sol·licitud de 
permís

Expedients de llicència d'obres menors per reparar paviment existent 150 m2 
en el interior de la fabrica. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 21

2152152002/  /  2002/12/21

1956 Aquest expedient té el número 15 / 2002 bis i per això està entrat 
com el expedient  número 216/2002

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina. Camí 
Dipòsit núm. 9

2162162002/02/04 2002/02/11

1956 Aquest expedient té el número 16/2002 bis i per això ara està entrat 
amb el número 217/2002

Expedients de llicència d'obres menors per pintar 102 m2 la façana i canviar 28 
ml. de canal. Carrer Vinyetes núm. 30

2172172002/03/01 2002/03/11

1956 Aquest expedient té el número 17/2002 bis i per això està entrat 
com l'expedient 218/2002

Expedients de llicència d'obres menors per fer 1m2 de pegots a la façana. 
Carrer Pervera núm. 13

2182182002/02/04 2002/02/11

1956 Aquest expedient no sembla aprovat. Aquest expedient tè el 
número  26/2002 bis per aixo està entrat com l'expedient número 
219/2002

Expedients de llicència d'obres menors per a la desafectació d'un camí de 
domini públic i posterior permuta pel sòl destinat a reemplaçar el traçat de 
l'antic vial per un de nou. Paratge Can Bosc

2192192002/03/18 2002/  /  

1956 Aquest expedient no sembla aprovat. Aquest expedient inicialment 
tenia el número 188/2002 Bis i ara té el número 220/2002

Expedients de llicència d'obres menors per la modificació puntual de projecte 
d'ampliació de la residència assistida per a gent gran " Els Pinets "

2202202002/11/11 2002/  /  

1956Expedients de llicència d'obres menors per fer un sòcul de llosa a la façana de 
80 cms. D'ample x 8 mts. de llarg. Carrer Camí del Dipòsit núm. 15

1911912002/11/27 2003/01/09

1956Expedients de llicència d'obres menors pel desplaçament d'un pal elèctric situat 
al carrer Barcelona núm. 21, passatge Jorba

1921922002/11/27 2003/08/04

1956Expedients de llicència d'obres menors per posar tela asfàltica al terrat i 
enrajolar-lo en una 40 m2. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 28-30

1971972002/12/17 2003/01/09

2401Expedients de llicència d'obres menors per la parcel·lació d'una finca. Carrer 
Joncar cantonada Àngel Guimera

1981982002/12/19 2003/01/20
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1956Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT, que 
creuarà el carrer Antoni Gaudi a l'alçada del carrer Mestral

1851852002/11/20 2004/02/23

1958 Aquest expedient no ha estat aprovatConstrucció d'una piscina i locals annexos 332003/  /  2003/01/07

1958 Aquest expedient no ha estat aprovatConstrucció d'una piscina i locals annexos 332003/  /  2003/01/07

1958Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana en  20 m2. Carrer 
Hospital número 44

442003/01/02 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per col·locar gres al jardí en 40 m2 
sobre paviment existent. Carrer Vic número 40

552003/01/03 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per reparació del terrat i conductes 
d'aigua. Travessia número 12

662003/01/03 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per reforma de bany d'uns 5 m2. Carrer 
Llevant número 5 àtic

772003/01/07 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per restauració de la cuina de 12m2, 
canviant 20 m2 les rajoles. Avinguda Escoles número 3, 2n. 2a.

882003/01/08 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per enguixar i enrajolar la cuina de 5 
m2. Carrer Joan Miró núm. 2

992003/01/09 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de l'edifici existent al 
carrer Travessia núm. 1-3, carrer Rocafort núm. 1-3 i Passatge Mules núm. 2-4-
6

10102003/01/10 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per repassar paviment en uns 80 m2, 
repassar goteres de la teulada en 20 m2 i tapiar quatre finestres de 1,20 x 1,20, 
a la granja Tura situada al Paratge Lloveres

12122003/01/10 2003/01/20

1958Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'una casa comunitària a 
les Aldeas Infantiles SOS

15152003/01/15 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina de 6 
m2 i del bany  en 5 m2. Carrer Agustí Santacruz número 97, 7è. 2a.

16162003/01/16 2003/02/03

1958 Aquesta sol·licitud s'ha retirat en data 17/02/2003Expedients de llicència d'obres menors per pujar una paret pròpia ja existent 
fins a una determinada altura davant d'un patí de llums del predi veí. Avinguda 
Catalunya número 16

18182003/  /  2003/01/18

1958Expedients de llicència d'obres menors per tal de segregar una part d'una 
parcel·la en sòl urbà. Agregar-la a la seva parcel·la veïna i parcel·lar la 
resultant, al camí de Lloberes

19192003/01/20 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany de 3,5 m2, en l'habitatge situat al carrer Llevant número 12

20202003/01/20 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per canviar banyera per plat de dutxa i 
col·locar reixa a finestra del menjador en l'habitatge situat al carrer Mirador 
número 14

21212003/01/03 2003/02/03

1958Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un edifici d'habitatges 
unifamiliars a l'Avinguda Catalunya número 35

22222003/01/27 2003/02/03
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1958Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'un cobert sobre 
terrassa, arrebossat i pintat de façanes al carrer Sol Naixent número 6

23232003/02/03 2003/02/17

1958Expedients de llicència d'obres menors per canviar paviment del pis en uns 20 
m2 en l'habitatge situat al carrer Vic número 3 , 3a.

24242003/02/04 2003/02/17

1960Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de bastida per a 
l'arranjament de la façana de la casa número 5 del carrer Piscina

26262003/02/06 2003/02/17

1960Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres al carrer Agustí Santacruz número 91

28282003/02/07 2003/03/03

1960 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per l'agrupació de dues finques 
situades al carrer Joncar número 4 i el carrer Havana número 5

29292003/02/07 2003/04/28

1960 Sol·licitada la retirada d'aquesta sol·licitud amb data 08/10/2003Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una nau i femer per 
a vaques de llet. Mas el Flaquer

30302003/02/10 2003/10/08

1960Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un bany petit al 
local situat a la planta baixa de l'edifici número 51 del carrer Creus

31312003/02/15 2003/04/14

1960Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur de conteció de 
terres a la part posterior de la finca situada al carrer Sant Joan, 29 que dona al 
carrer Figueretes

32322003/02/19 2003/03/03

1960Expedients de llicència d'obres menors per netejar, arrebossar 40 m2 i 
acondicionar la sala interior de l'immoble situat al carrer Estricadors número 7

33332003/02/19 2003/03/03

1960 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació. Sol·licitud inspecció a les 
obres que es realitzen al carrer Esquirol número 38( 3 sol·licituds). 
Sol·licitud inspecció finca número 38 del carrer Esquirol en relació a 
la pendent del carrer. Escrit de denúncia sobre unes obres.

Expedients de llicència d'obres menors per muntatge i desmuntatge d'una grua-
torre al carrer Esquirol número 38 A i 38 B, per la realització de les obres de 
construcció d'un edifici d'habitatges

35352003/02/20 2003/03/17

1962Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cambra de bany en 4 
m2. Carrer Ildefons Cerdà núm. 33

37372003/02/21 2003/03/03

1962Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 200 m2 i baixar l'altura de 
la porta d'entrada al magatzem, en el local situat al carrer Pau Casals número 8

38382003/02/24 2003/03/03

1962Expedients de llicència d'obres menors per repassar teulada en 8 m2, modificar 
finestra interior, sense modificació d'estructura, renovació de cuina en 14 m2, 
pavimentació interiors en 25 m2 i posar calefacció en l'habitatge situat al carrer 
Vic, número 12, 1er.

39392003/02/24 2003/03/17

1962Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 60 m2. de mosaic al terra 
de l'habitatge situat al carrer Joan Miró núm. 8

40402003/02/25 2003/03/03

1954 Aquest expedient està posat dins l'expedient 187/2002 per la 
construcció d'edifici d'habitatges i aparcament.

Expedients de llicència d'obres menors per un projecte d'urbanització de 
l'Avinguda Castell de Montbui núm. 13-15 i passatge annex.

41412003/  /  2003/02/25

1962 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 56/2004Expedients de llicència d'obres menors per ampliació d'un portal de garatge en 
l'habitatge situat al carrer Roure Gros núm.5

42422003/02/27 2003/03/17

1962Construcció d'una terrassa. Barcelona núm. 56 44442003/03/01 2003/03/17

1962Construcció d'una terrassa. Barcelona núm. 56 44442003/03/01 2003/03/17
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1963Expedients de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. de rajoles del bany i 
canvi de sanitaris,en l'habitatge situat al carrer Marinada número 5, 2n. 2a.

45452003/03/01 2003/03/17

1963Expedients de llicència d'obres menors per arrancar 15 m2. de paviment de 
gres i sòcol ceràmic i tornar a enrajolar de nou en l'habitatge situat al carrer 
Ponent núm. 11

46462003/03/06 2003/03/17

1963 Aquest expedient està relacionat amb la llicència d'obres número 
150 /2001 per la construcció de dues vivendes al carrer Figueretes 
5 - 7

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de l'ampliació de la 
planta sotarrasant, de l'habitatge situat al carrer Figueretes núm. 9

47472003/03/06 2003/03/17

1963Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 50m2. de terrat a 
l'habitatge situat al carrer Camí del Dipòsit núm. 3

48482003/03/07 2003/03/17

1963Expedients de llicència d'obres menors per la restauració i pintat de les façanes 
de l'edifici emplaçat entre els carrers Tomàs Borrell núm. 17, Travessia núm. 20 
i Agustí Santacruz núm. 12

49492003/03/08 2003/03/31

1963Expedients de llicència d'obres menors per la senyalització al polígon industrial 
Pla de la Costa, amb un punt d'informació lluminós que conté plànol guia, a 
l'accés al polígon

51512003/02/03 2003/04/14

1963Expedients de llicència d'obres menors per pavimentació de 40 m2 del garatge 
situat al carrer Antoni Gaudí núm. 16

52522003/03/10 2003/03/17

1963Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina a l'aire 
lliure al solar situat al carrer Consell de Cent núm. 42

53532003/03/13 2003/03/31

1963Expedients de llicència d'obres menors per la pavimentació de 10 m2. i 
enrajolat, així com per la construcció d'envà a la cambra frigorifica de l'edifici 
del carrer Padró núm. 8

55552003/03/17 2003/03/31

1963Expedients de llicència d'obres menors per recalçar tanca metàl·lica d'uns 25 
metres lineals al solar. Carrer Muntanya núm. 3

56562003/03/18 2003/03/31

1963Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de baixa 
tensió soterrada amb un total de 15 metres, creuant el Camí del Molí

58582003/03/19 2003/08/04

1963 Aquest expedient per un error ha estat númerat amb el 90/2003Expedients de llicència d'obres menors per reformar un envà de la cambra de 
bany i enrajolar 30 m2, al pis 1er. De l'habitatge situat a l'Avinguda Escoles 
núm. 1

59592003/03/20 2003/03/31

1963Expedients de llicència d'obres menors  per arreglar degoters de la teulada, 
sense modificar cap estructura en uns 40 m2. Ctra. Sant Llorenç núm. 4

60602003/03/20 2003/03/31

1964Expedients de llicència d'obres menors per col·locar 70 m2. de pedra en el patí 
exterior de la casa situada en el núm. 28 del carrer Parlament

62622003/03/21 2003/03/31

1964Expedients de llicència d'obres menors per la reforma d'una vivenda unifamiliar 
per transformar-la en plurifamiliar, situada al carrer Camí del Dipòsit núm. 8

63632003/03/21 2003/03/31

1964Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una paret de tanca 
entre els solars carrer Llevant núm. 9 i c/ Sagrera 9

64642003/03/24 2003/04/14
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1964Expedients de llicència d'obres menors  per reforma de cuina i bany. Carrer 
Doctor Bosch i Gimpera núm. 13 B

65652003/03/27 2003/04/14

1964Expedients de llicència d'obres menors  per reforma de cuina i bany. Carrer 
Doctor Bosch i Gimpera núm. 13 A

66662003/03/27 2003/04/14

1964Expedients de llicència d'obres menors per construir una piscina i uns locals 
auxiliars. Avinguda Catalunya núm. 65

67672003/03/27 2003/05/12

1964 Denegada la llicència sol·licitada. Sol·licitud informe de viabilitat de 
desenvolupar una activitat de cria cavallar. Sol·licitud de certificat de 
compatibilitat urbanística. Aquest expedient està relacionat amb els 
expedients 12/1997,7/1996 i 115/1995

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un femer. Paratge 
Bohiga de la Serra

68682003/  /  2003/03/29

1964Expedients de llicència d'obres menors  per la construcció d'un muret de 
tancament de 20 ml.  a la finca de la seva propietat situada al carrer Països 
Catalans núm. 9 i col·locació d'una reixa de 20 x 1 mts.

69692003/03/29 2003/04/28

1964Expedients de llicència d'obres menors per canviar els bastiments del balcó de 
fusta per dos d'alumini i enrajolar el balcó en 5,5 x 0,80 mts. en l'habitatge 
situat al carrer Padró núm. 18

71712003/03/31 2003/04/14

1964Expedients de llicència d'obres menors per canviar bastiment d'una finestra i 
reforma cuina, col·locant 12 m2. de rajoles, en l'habitatge situat al carrer 
Travessia Pont de Terme núm. 3

74742003/04/03 2003/04/14

1964Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de l'habitatge situat 
al carrer Doctor Zamenhof núm. 2

75752003/04/08 2003/04/28

1964Expedients de llicència d'obres menors per la pavimentació del jardí en 50 m2. 
en el carrer Josep Pla núm. 5

76762003/04/09 2003/04/28

1964Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar la part de dalt de la 
façana en un total de 12 m2, en l'habitatge situat al carrer Joncar núm. 1

77772003/04/09 2003/04/28

1965Expedients de llicència d'obres menors per reparació de la coberta a 
l'habitatge  unifamiliar aïllat . Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm.11

80802003/04/16 2003/04/28

1965Expedients de llicència d'obres menors per tal de construir una piscina 
prefabricada.  Carrer Rector Tomàs Vila núm. 32

81812003/04/26 2003/06/02

1965Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 25 m2. la cuina i 18 m2. el 
bany. Carrer Doctor Fleming núm. 23, 2n. 4a.

82822003/04/28 2003/05/12

1965Expedients de llicència d'obres menors per a la instal·lació de dos pals de fusta 
provisionals per obres. Passatge Rocafort

83832003/04/29 2003/05/12

1965Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un garatge. Carrer 
Mirador núm. 5 bis

84842003/04/29 2003/05/12

1965Expedients de llicència d'obres menors per a la reubicació de construcció 
auxiliar.  Carrer Agustí Santacruz núm. 34

85852003/02/02 2003/05/12

1965Expedients de llicència d'obres menors per canviar bastiment de la porta 
interior de l'edifici de la Plaça Dr. Robert núm. 6 i fer unes "cates" a dos sostres

86862003/04/30 2003/05/12
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1965Expedients de llicència d'obres menors per canalització subterrània de 15 m. de 
dos circuits MT (rasa de 5 m), i nou CD nº BU120, a la plaça Dr. Robert

88882003/05/06 2003/06/02

1959 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 25/2003Expedients de llicència d'obres menors  per a la construcció d'un edifici 
d'aparcaments al carrer Agustí Santacruz número 93

89892003/05/03 2003/05/12

1965 Aquesta llicència ha estat denagadaExpedients de llicència d'obres menors  per rebaixar la vorera per fer accesible 
els vehicles al garatge situat al carrer Antoni Gaudí núm. 33

92922003/05/12 2003/06/02

1965Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 100 m2. i arrebossar la 
façana en 48 m2. Carrer Camí del Molí cantonada Joan Miró

93932003/05/15 2003/06/02

1965Expedients de llicència d'obres menors  per pintar la façana, sense muntatge 
de bastida, en uns 50 m2.  Carrer Ponent núm. 30

94942003/05/19 2003/06/02

1965Expedients de llicència d'obres menors  per enderroc d'un habitatge entre 
mitgeres. Carrer Sant Pau núm. 12

95952003/05/21 2003/10/13

1965Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 100 m2. al voltant de la 
piscina. Carrer Estatut núm. 33

96962003/05/22 2003/06/02

1965Expedients de llicència d'obres menors per la urbanització de carrer 1 d'aquest 
sector. Aldees Infantils carrer 1

97972003/06/02 2003/08/04

1968Expedients de llicència d'obres menors per reforma de la teulada en 18 m2. 
Carrer Hospital número 60

1011012003/06/04 2003/07/07

1968Expedients de llicència d'obres menors per la formació d'un aseo a la Parroquia 
de Sant Feliu de Codines, situada a la Plaça de l'Esglèsia

1021022003/06/04 2003/07/07

1969 Aquest expedient no ha estat aprovatConstruir un edifici auxiliar i fer moviments de terres. Carrer Romaní núm. 2 1061062003/  /  2003/06/06

1969 Aquest expedient no ha estat aprovat. Paralització d'obresConstruir un edifici auxiliar i fer moviments de terres. Carrer Romaní núm. 2 1061062003/  /  2003/06/06

1969 Aprovat per resolució d'alcaldiaExpedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina i bany 
en 20 m2. i els sanitaris. Carrer Piscina núm. 20 baixos

1071072003/06/07 2003/06/16

1969Expedients de llicència d'obres menors per l'ampliació d'una edificació auxiliar. 
Carrer Mirador núm. 7

1081082003/06/07 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per canvi de rajoles de la cuina i sòcol 
de la casa, en aproximadament 9 m2. Carrer Piscina núm. 17

1091092003/06/09 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per despenjar 105 m. de linia elèctrica 
convencional BT., i instal·lació de 75m.de línia subterrània BT amb una 
canalització de 65m. I estesa de 75m. d línia elèctrica aèria. Carrer Agustí 
Santacruz i Passatge Jorba

1101102003/06/09 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per injectar escuma de polietà sobre la 
coberta en 80 m2. Plaça Sagrera núm. 4

1121122003/06/10 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per construcció  d'un mur de tancament. 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 25

1131132003/06/13 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles del bany i de la 
cuina en 12 m2. Carrer Santo Domingo núm. 6, 2n.

1141142003/06/16 2003/07/07
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1969Expedients de llicència d'obres menors  per canviar el terra i les rajoles en 85 
m2. i instal·lació d'aigua i llum. Carrer Vic núm. 32

1161162003/06/19 2003/07/07

1969Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cambra de 
bany en 23 m2. Carrer Roure Gros núm. 3

1191192003/06/26 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors  per reparació de la coberta de l'edifici 
entre mitgeres situat al carrer Barcelona núm. 3

1201202003/06/26 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per posar 20 m2. de porland al terra i 
arrebossar 30 m2. de parets, al celler. Carrer Barcelona núm. 58

1221222003/06/27 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per canviar part de la coberta de l'edifici 
situat al carrer Barcelona núm. 21 i passar-la a coberta plana.

1231232003/06/27 2003/09/08

1969 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per tancar, mitjançant filat metàl·lic la 
finca rústegan procedent d'una segregació de la finca de Can Bosch

1241242003/06/30 2003/10/27

1969Expedients de llicència d'obres menors per refroma de les rajoles del bany i la 
cuina. Carrer Doctor Fleming núm. 23, 2n. 3a.

1251252003/07/03 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 2 m2. la paret de la 
façana. Carrer Havana núm. 3

1261262003/07/03 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per canvi de rajoles de la cuina i del 
bany. Carrer Montseny núm. 13

1271272003/07/04 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per canviar plat de dutxa per adaptar el 
bany i aixemplar 3 portals interiors. Carrer Vic núm. 21

1281282003/07/07 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar terrat de 7 x 4 mts. Carrer 
Agustí Santacruz núm. 48

1291292003/07/07 2003/07/21

1969Expedients de llicència d'obres menors per reparació del desaigüe de l'edifici 
de 15 ml. Carrer Sant Joan núm. 40

1301302003/07/07 2003/08/04

1970Expedients de llicència d'obres menors pel canvi de rajoles del bany enuns 15 
m2. Carrer Estricadors núm. 21

1321322003/07/08 2003/08/04

1970Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de rètols indicatius del 
restaurant La Baronia en el pk. 23,800 de la Ctra. de Mollet a Moià

1331332003/07/08 2003/09/29

1972Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de 4 pals de fusta a la 
Ronda dels Esports

1361362003/07/10 2003/07/21

1972Expedients de llicència d'obres menors per pintar els baixos de la façana dels 
locals comercials al carrer Rector Tomàs Vila núm. 11 i 13, en 48 m2.

1391392003/07/17 2003/08/04

1972 muntatge bastida tubular per pintar façana posteriorExpedients de llicència d'obres menors per pintar l'edifici situat al carrer Doctor 
Zamenhof núm. 10

1401402003/07/17 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per pintar 70 m2. la façana. Carrer 
Piscina núm. 19

1411412003/07/22 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per la rehabilitació de la coberta de 
l'edifici situat al carrer Mirador núm. 20, amb instal·lació de bastida en vorera

1421422003/07/24 2003/10/13
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1972Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar el jardí en 50 m2. Carrer 
Hospital núm. 51

1441442003/07/24 2003/08/04

1972 Aquest expedient d'obres no ha estat aprovat.Restaurar i recuperar la façana principal de l'habitatge .  Ctra. Sant Llorenç , 15 1471472003/  /  2003/07/28

1972 Aquest expedient d'obres no ha estat aprovat.Restaurar i recuperar la façana principal de l'habitatge .  Ctra. Sant Llorenç , 15 1471472003/  /  2003/07/28

1972Expedients de permisos per ocupació via pública, grues  per la instal·lació de 
torre-grua de 30 metres de ploma. Avinguda Castell de Montbui núm. 13-15

1481482003/07/30 2003/10/13

1972Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT, des 
de la línia existent al Carrer Sant Quirze cantonada Ptge. Escoles fins a un nou 
habitatge entre el carrer Esquirol i el carrer Era Nova

1501502003/07/30 2003/08/04

1972Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT des 
de la línia existent al carrer Passatge Jorba, fins a un edifici d'habitatges de 
nova construcció al c/ Agustí Santacruz núm. 93-95

1511512003/07/30 2003/08/04

1972 Aquest expedient no ha estat aprovat.Terraplanament d'uns 5 m d'alcada amb terra i col·locació de 60 m2 de llosa al 
jardí. Camí de Lloveres núm. 32

1531532003/  /  2003/07/31

1972 Aquest expedient no ha estat aprovat.Terraplanament d'uns 5 m d'alcada amb terra i col·locació de 60 m2 de llosa al 
jardí. Camí de Lloveres núm. 32

1531532003/  /  2003/07/31

1972 Vila Valls, S.A sol·licita autorització municipal per la instal·lació 
d'una grua a les obres que executa al carrer Travessi, Rocafort i 
Passatge Mules. Vila Valls, S.A. sol·liciten de l'Ajuntament que porti 
a terme la urbanització del 2n. Tram del Passatge Mules. Joan 
Umbert Macià escrit en relació al projecte que s'està redactant del 
segon tram del passatge Mules

Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per instal·lació de torre-
grua als carrers Travessia, Rocafort i Passatge Mules

1541542003/08/01 2003/08/04

1972Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 25 m2. la façana. Sant 
Isidre núm. 16

1551552003/08/06 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per repassar 25 m2 la façana a l'alçada 
d'un metre. Rector Tomàs Vila núm. 1

1561562003/08/08 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per connectar desaigua d'aigües 
pluvials del jardí al col·lector general. Carrer Esquirol núm. 26

1571572003/08/11 2003/09/27

1972Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cambra de 
bany de 2 x 2 mts. Carrer Santo Domingo núm. 3

1581582003/08/13 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per les obres de redistribució d'un 
habitatge entremitgeres. Carrer Havana núm. 10

1591592003/08/13 2003/10/13

1972Expedients de llicència d'obres menors per picar el "fals sostre" d'una habitació 
a la planta baixa i posar un contenidor tipus sac al carrer. Carrer Havana núm. 
11

1611612003/08/26 2003/09/08

1972Expedients de llicència d'obres menors per desembussar una claveguera 
interior de l'habitatge. Carrer Agustí Santacruz núm. 100

1621622003/09/02 2003/10/13

1972Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 10 m2. i enrajolar-ho i 
construcció d'un envà a la camara frigorífica. Carrer Padró núm. 8

1641642003/09/10 2003/10/27
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1973Expedients de llicència d'obres menors per la connexió del desaigua de 
l'habitatge situat al carrer Camí del Molí núm.13 al col·lector general, amb una 
longitud aproximada de dos metres

1651652003/09/12 2003/10/13

1973 Aquest expedient no ha estat aprovatReparar desaigua de l'habitatge i connectar-lo al col·lector general- 
profunditzant la rasa uns 10 mts.   Dr. Bosch i Gimpera , 3

1661662003/  /  2003/09/16

1973 Aquest expedient no ha estat aprovatReparar desaigua de l'habitatge i connectar-lo al col·lector general- 
profunditzant la rasa uns 10 mts.   Dr. Bosch i Gimpera , 3

1661662003/  /  2003/09/16

1973Expedients de llicència d'obres menors per escatar i revocar interior de la pared 
de 50 m2. Avinguda Catalunya núm. 52

1671672003/09/16 2003/09/29

1973Expedients de llicència d'obres menors per realitzar treballs de millora silvícola 
per a reduir el risc de foc en l'àmbit del paratge "El Maset" situat en sòl 
urbanitzable

1681682003/09/16 2003/11/10

1973Expedients de llicència d'obres menors per canviar fals sostre de canya de 60 
m2. Carrer Rector Tomàs  Vila núm. 9

1691692003/09/18 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors  per canviar el terra del local en 70 m2. 
Carrer Padró núm. 2

1711712003/09/23 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar humitats dels 
baixos de la façana i repassar degoters de la teulada. Carrer Padró núm. 36

1721722003/09/24 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors per la realització d'obres consistents en 
arrenjament de menjador i realització de porta més tanca a l'IES Manuel 
Carrasco i Formiguera, al carrer Consell de Cent s/n

1731732003/09/26 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors  per aillar la paret que queda soterrada 
sota de la vorera i que sona al sòtans. Carrer Mossèn Baldelló núm. 14

1741742003/09/26 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors  per a la instal·lació d'una pal de fusta. 
Carrer Ponent núm. 7

1751752003/09/26 2003/12/11

1973 Aquest expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per modificar reguerot existent i conduir-
lo al clavegueram municipal. Carrer Roure Gros núm. 9

1761762003/  /  2003/09/27

1973Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'habitatge unifamiliar 
entre paret mitgeres. Passatge Mules núm. 9

1801802003/09/29 2003/11/10

1973Expedients de llicència d'obres menors aquesta sol·licitud es duplicat de 
l'expedient número 175/2003 autoritzat en data 11/12/2003. Carrer Ponent 
núm. 7

1811812003/  /  2003/10/01

1973Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de tres metres de 
canalització per instal·lació de cabina al carrer Doctor Miquel Vila

1821822003/10/01 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors  per la construcció de sis metres de 
canalització per trasllat de cabina. Plaça Doctor Robert

1831832003/10/01 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta de garatx de fusta per 
porta basculant, sense modificar l'obertura. Carrer Vinyetes núm. 9

1841842003/10/01 2003/10/13
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1973Expedients de llicència d'obres menors per fer una variant de 53 m. de línia 
elèctrica aèria BT per desplaçament de línia aèria. Carrer Creus

1851852003/10/03 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors per la reforma interior de l'habitatge 
situat al carrer Sant Sadurní núm. 14

1861862003/10/03 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors per reformar la rematada de piscina i 
revestir amb gresite 50 m2., arrencar 40 m2. de paviment per plantar gespa i 
enrajolar 30 m2. en el jardí . Carrer Sant Sebastià núm. 6

1871872003/10/03 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors  per la reforma en el primer pis de dos 
banys -un de 5 m2. i l'altre de 8 m2. - canviant rajoles de parets i terres i 
sanitaris, així com enrajolar 30 m2 de distribució i passadís. Avinguda 
Catalunya núm. 2

1881882003/10/03 2003/10/13

1973Expedients de llicència d'obres menors  per remodelació de la cuina en 13,63 
m2, del bany en 3,97 m2, de l'altre bany en 4,05 m2 i per instal·lació de 
calefacció. Carrer Vic núm. 12

1891892003/10/03 2003/11/10

2256 Aquest expedient no està aprovat. Decret paralització obresExpedients de llicència d'obres menors per pavimentació, ampliació de mur de 
contenció i substitució de fossa sèptica. Paratge " El parallamps"

1901902003/10/04 2003/  /  

1973Expedients de llicència d'obres menors  per a instal·lació de dos pals de fusta. 
Carrer Onze de Setembre

1911912003/10/07 2003/12/11

1973Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de 52 metres de 
canalització. Carrer Onze de Setembre

1921922003/10/07 2003/12/11

1973Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. del terra. Carrer 
Vinyetes núm. 30

1941942003/10/10 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors per desescombrar 4 m3., fer lavabo nou 
i col·locació de terra . Carrer Agustí Santacruz núm. 27

1951952003/10/10 2003/11/10

1973Expedients de llicència d'obres menors  per legalització de les obres d'obertura 
de 1,5 x 1,5 mts en un envà de separació per a comunicar l'habitatge del carrer 
Marinada núm. 5, 2n. 2a. amb el 2n. 1a. per tal de convertir-lo en una sola 
vivenda

1961962003/10/06 2003/11/10

1973Expedients de llicència d'obres menors per fer envà per treure humitats al 
garatge en uns 10 m2. Carrer Ildefons Cerdà núm. 4

1971972003/10/14 2003/10/27

1973Expedients de llicència d'obres menors per rebaixar la vorera del parking a 
l'immoble situat a la Ctra. de Sant Llorenç

1991992003/10/16 2003/12/22

1973Expedients de llicència d'obres menors pel condicionament de local per a ús 
bancari. Carrer Joan Maragall núm. 4

2002002003/10/17 2003/10/27

1974Expedients de llicència d'obres menors per arreglar 25 m2. de terrassa exterior 
amb pintura impermeable especial. Carrer Sant Antoni núm. 3

2012012003/10/17 2003/10/27

1974Expedients de llicència d'obres menors per canviar 6 m2. de rajoles de la cuina 
i 5 m2 de rajoles del bany. Carrer Atzucat núm. 2

2022022003/10/20 2003/10/27
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1974 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol il·luminat 
per identificar el centre veterinari. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 24 baixos

2032032003/10/22 2003/11/10

1975Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per a la instal·lació i 
posada en marxa d'una grua torre. Avinguda Catalunya núm. 35

2072072003/10/24 2003/12/11

1975Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar 70 m2. la paret del 
garatge i 35 m2. la paret posterior amb gres 70 m2. Carrer Barcelona núm. 42-
44

2092092003/10/27 2003/11/10

1975Expedients de llicència d'obres menors per aixecar el terra per degoters en 30 
m2. Carrer Salvador Seguí núm. 6

2102102003/10/29 2003/11/10

1975Expedients de llicència d'obres menors per construcció de gual a la vorera  de 
l'immoble situat a la Plaça Dr. Robert núm. 10

2112112003/10/30 2003/11/10

1975Expedients de llicència d'obres menors pel reforç i restauració d'un balcó. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 63

2122122003/10/31 2003/11/10

1975Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció de tanca d'uns 10 ml. 
A la parcel·la núm. 91 de la urbanització Racó del Bosc

2162162003/11/12 2003/12/11

1975Expedients de llicència d'obres menors per canviar porta de fusta per una de 
metall, sense modificació d'estructura. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 2

2172172003/  /  2003/  /  

1975Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació de façana. Carrer 
Mossèn Baldelló núm. 12

2192192003/11/14 2003/11/24

1975Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina de 6 m2., i 
reformar un bany de 4,5 m2. i reformar paviment 100 m2. Carrer Pervera núm. 
20, 1er.

2212212003/11/17 2003/12/11

1975 Hi ha un requeriment de paralització obres al Sr. Joan Montasell 
situació finca carrer Esperança. Aques expedient no està aprovat. 
Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 61/2006 que està 
fincat dins seu aquest expedient  té un número repetit i per aixó 
està entrat amb el número 1000/2006

Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar patí. Carrer Esperança 
núm. 6

2232232003/  /  2003/11/21

1976 Hi ha el canvi de titularitat de l'expedient a favor dels Srs.  Lluís 
Bachs Grau i Mª Rosa Maymó Clavijo

Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar l'habitatge situat al 
carrer Montserrat núm. 19-21

2252252003/11/24 2003/12/11

1976Expedients de llicència d'obres menors per canviar 4,20 ml de tub de la 
claveguera interior, enrajolar a l'interior 34 m2, col·locar 9 m2. de rajola de 
València al bany i 11,25 m2 a la cuina. Carrer Roure Gros núm. 27 baixos

2262262003/11/24 2003/12/11

1976Expedients de llicència d'obres menors per col·locació d'un rètol il·luminat a la 
façana de l'immoble situat al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 24 baixos

2272272003/11/24 2003/11/24

1976Expedients de llicència d'obres menors per canviar 22 m2 de rajoles de la cuina 
i canviar la porta de la mateixa, en l'immoble situat a la Plaça Josep Umbert 
Ventura núm. 10

2322322003/12/02 2003/12/11

1976 Aquest expedient no està aprovatExpedient de llicència d'obres menors per netejar la finca de la seva propietat 
situada al Camí de les Elies

2332332003/12/05 2003/  /  
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1976 Aquest expedient no ha estat aprovatSubstitució de la tanca de la finca.  Carrer Cirerers núm. 26 2352352003/  /  2003/12/11

1976 Aquest expedient no ha estat aprovatSubstitució de la tanca de la finca.  Carrer Cirerers núm. 26 2352352003/  /  2003/12/11

1976Expedients de llicència d'obres menors per l'obertura de portal i ampliació de 
terrassa a la casa del carrer Les Sabrugues núm. 7

2372372003/03/08 2003/12/15

1976Expedients de llicència d'obres menors per reformar el paviment de la pista de 
tennis de 525 m2, amb una capa de formigó poròs, al carrer Doctor Fleming 
núm. 22

2412412003/12/18 2003/12/22

2401 Sols hi ha la caratula. Sense cap paper hi està posada dins 
l'expedient 195/1999

Llicència d'obres menors.  Carrer Joncar cantonada Angel Guimerà. 2432432003/  /  2003/12/20

2254 Aquest expedient inicialment té el número 189/2003 que ja existeix 
per això ara té el número 247/2003

Expedients de llicència d'obres menors per reparar 10 m2. de paviment que 
està enfonsat, a l'edifici de l'esglèsia

2472472003/10/14 2003/10/27

2254 Aquest expedient inicialment té el número 189/2003 que ja existeix 
per això ara té el número 247/2003

Expedients de llicència d'obres menors per reparar 10 m2. de paviment que 
està enfonsat, a l'edifici de l'esglèsia

2472472003/10/14 2003/10/27

2254 Aquest expedient té el número 99/2003 que ja existeix per això ara 
es el número 248/2003

Expedients de llicència d'obres menors per fer una cuina i un lavabo nou, i 
canviar rajoles de la paret i del terra de la cuina i del lavabo, en l'habitatge 
situat a l'Avinguda Generalitat núm. 1

2482482003/05/24 2003/06/02

2254 Aquest permís ha estat denegat. Aquest permís inicialment tenia el 
número d'expedient 118 bis/2003 i ha passat a ser el 249/2003

Expedients de llicència d'obres menors  per tirar runes per anivellar i sembrar 
una zona per a fer un talla foc a la finca situada al p.k.13 de la Ctra. de Sant 
Llorenç Savall

2492492003/06/25 2003/09/29

1965Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT, des 
de la línia existent al carrer Creus núm. 53 fins als habitatges de nova 
construcció al mateix carrer Creus núm. 33

90902003/05/09 2004/02/23

1974Expedients de llicència d'obres menors per distribució interior d'un local 
comercial. Carrer Agustí Santacruz núm. 3, entresòl

2052052003/10/23 2004/02/23

1975Expedients de llicència d'obres menors per la reparació de degoters a la 
teulada. Carrer Mn. Jacint Verdaguer núm. 24

2202202003/11/15 2004/02/23

1976Expedients de llicència d'obres menors per modificació en la distribució interior 
dels habitatges C1 i C2, corresponents a les vivendes aparellades situades al 
carrer Figueretes 3 i 5

2312312003/11/28 2004/02/09

1976 Requeriment a la Sra. Isabel López Rebollar per la col·locació de 
rètols a la C-59 p.k. 25,100

Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un rètol publicitari a 
la carretera C-59, p.k. 25,100

2392392003/12/16 2004/05/03

1976Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'un pal. Carrer 
Cirerers núm. 10-12

2442442003/12/22 2004/02/09

2401Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un balcó. Carrer 
Cingles de Bertí núm. 26

2452452003/12/23 2004/02/09

2226Expedients de llicència d'obres menors.  Refer claraboies de passamans de 
ferro oxidats i vidres trencats al cel obert per unes noves amb perfileria 
d'alumini i vidres armats i reforçar amb una lligada de ciment la base actual de 
paret de totxana.  Travessia , 6 i 8

112004/01/02 2004/01/26
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2226 Hi ha una sol·licitud d'inspeccióExpedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina i pèrgola. C / 
JAUME BALMES, 10

332004/01/12 2004/02/23

2226 DenegadaExpedients de llicència d'obres menors.Construcció d'una piscina . C / PONT 
DEL TERME, 2 Denegada.

442004/01/12 2004/01/26

2226Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar terrassa del garatge . C / 
Estricadors, 27

662004/01/13 2004/01/26

2226 Sol·licitud de número de policia.Expedient de legalització d'obra. Era Nova , 2 772004/01/15 2004/02/09

2226 Falten els expedients núm. 8 i 9/2003.Expedients de llicència d'obres menors. . Restauració d'enrajolats en els 
cantells dels sostres de façana. Dr. Fleming , 25

10102004/01/19 2004/01/26

2226Expedients de llicència d'obres menors. Renovar rajoles del bany i de la cuina. 
Dr. Fleming, 23, 2n. 3a.

11112004/01/19 2004/01/26

2226 Aprovat per Resolució d'Alcaldia. Proposta sobre regularització de 
solars i cessió de vialitat.

Expedients de llicència d'obres menors. Projecte d'enderroc. Plaça Josep 
Umbert Ventura , 1

12122004/01/22 2004/01/23

2226 Falta l'expedient núm. 13/2004Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació finca. Joncar, 
Mn. Jacint Verdaguer i Àngel Guimera.

14142004/01/29 2004/03/08

2226Expedients de llicència d'obres menors. Reformar aseo en planta baixa i en 
planta 1r. Pis col·locar plaques de guix en el menjador i passadis i canviar 
rajoles del terra. Onze de Setembre , 7.

15152004/01/31 2004/02/23

2226Acabament de les obres concedides en data 7-7-2003, a l'expedient núm. 
108/2003. per realitzar una terrassa i un petit cobert sobre l'actual garatge .

18182004/02/03 2004/02/09

2226Expedients de llicència d'obres menors. Repicat de paraments interiors per a 
substitució de rajoles y sanitaris en cuina y banys. Esquirol , 9

19192004/02/03 2004/04/06

2226Expedients de llicència d'obres menors. Arregla terrassa exterior. Soleia , 14 21212004/02/03 2004/02/23

2226 Aquest expedient no ha estat aprovat.Reparació de danys ocasionats en parets i sostres per les obres realitzades a 
la finca núm. 21 del carrer Barcelona. Barcelona núm. 19

23232004/  /  2004/02/05

2227 Aquest expedient esta dins de la capsa de l'expedient 2004/25Llicència d'obres menors. Enderroc habitatge. Carrer Creus núm. 29 i Carrer 
Estricadors núm. 8

26262004/02/06 2004/03/08

2227Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar el terra i pintar parets. Mn. 
Baldelló, 16, 1r. 1a.

27272004/02/09 2004/02/23

2227 Aprovat per Resolució d'Alcaldia.Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació de dos pals. Avinguda 
Generalitat

28282004/02/01 2004/02/10

2227 Hi ha un número 29 bis entrat amb  el número 288. Ha nom 
d'Agropecuaria "El Maset",S.L.

Expedients de llicència d'obres menors. Projecte de reforç de fonamentació i 
rehabilitació d'estructura a l'habitatge. Ponent , 11

29292004/02/11 2004/04/06

2227Expedients de llicència d'obres menors. Per canviar porta existent per porta 
basculant motoritzada en el garatge. Barcelona , 44

30302004/02/12 2004/02/23

2227Expedients de llicència d'obres menors. Per tapiar una porta. Roure Gros , 26-
28.

32322004/02/16 2004/02/23
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2227 Denegació de la llicència per no complir les prescripcions de 
carreteres. Falta expedient núm. 33/2004.

Expedients de llicència d'obres menors. Reparació d'un mur de contenció. 
Masia Coll de Poses -Ctra. Mollet a Moià C-59 Km. 25. Denegada

34342004/02/23 2004/04/06

2227Expedients de llicència d'obres menors. Rehabilitació façana principal. Doctor 
Tomàs Borrell núm. 9

35352004/02/04 2004/03/04

2853 Hi ha un númeró 36 bis entrat amb el número 289.Expedients de llicència d'obres menors. Presenta modificació de projecte 
defininitiu de l'obra exp. 170/2001. Creu del Terme , 5

36362004/02/25 2004/04/06

2227Expedients de llicència d'obres menors. Col·locació d'un armari de distribució. 
Pl. Josep Umbert Rosàs. (mur Centre Civic).

37372004/02/26 2004/03/22

2227Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Camí del 
Dipòsit

38382004/02/26 2004/03/22

2227 Esta aquest expedient dins de la caixa de l'expedient 2004/63.Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar unes cates en el terreny per 
tal de comprovar l'excavabilitat de la roca. Ronda Esports , s/n

39392004/02/26 2004/03/08

2228Expedients de llicència d'obres menors. Obrir portar en tanca existent. 
Montserrat , 33

40402004/02/27 2004/03/22

2228 Expedient  suspès.Enjardinament terreny i enllosat en 40 m2. Antoni Gaudí,43-45 41412004/  /  2004/02/28

2228 Falta expedient núm. 41/2004Expedients de llicència d'obres menors. Reparació terrat per goteres. Vic , 9 42422004/03/01 2004/03/22

2228Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Havana 46462004/03/04 2004/04/06

2228Expedients de llicència d'obres menors. Distribució interior de local. Agustí 
Santacruz , 58

47472004/03/04 2004/03/22

2229Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un mur. Vinyetes , 30 49492004/03/08 2004/03/08

2229Expedients de llicència d'obres menors.  Canviar bany-aseo per plat de dutxa i 
canviar rajoles. Sant Climent ,1

50502004/03/10 2004/04/06

2229Expedients de llicència d'obres menors. Reforma habitatge. Sant Sadurni , 1 51512004/03/10 2004/05/03

2229 Sol·licitud de llicència d'obres retirada el mateix dia de la seva 
presentació.

Expedients de llicència d'obres menors. Reformes de pis. Santo Domingo , 13 52522004/  /  2004/03/11

2307 Requeriment execució obres. Decret paralització obres. Sol·licitud 
inspecció obres. Denúncia formulada pel Sr. Esteban Gordo Castillo 
referent a la xemeneia del carrer Pervera núm. 13

Expedients de llicència d'obres menors. Reforma d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. Pervera , 13

53532004/03/12 2004/05/31

2230Expedients de llicència d'obres menors. Moviment de terres per consolidar el 
talús . Antoni Gaudi , 20 -22(Montseny)

55552004/03/18 2004/04/06

2230Expedients de llicència d'obres menors. Canviar plaques de guix per fibra i 
construcció d'un bany. Joan Maragall , 11

58582004/03/22 2004/04/06

2230Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar parets interiors i enrajolar. 
Barcelona , 26

59592004/03/24 2004/04/06

2230 Aquest expedient no ha estat aprovatLegalització de dues plantes altells auxiliars en la nau situada al carrer Miquel 
Martí Pol núm. 14 del polígon industrial "Pla de la Costa"

60602004/  /  2004/03/24

2230 Falta l'expedient núm. 60/2004Expedients de llicència d'obres menors.  Construcció d'una línia BT. Joan 
Maragall, Agustí Santacruz i Pl. Dr. Robert.

61612004/03/24 2004/04/06
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2230Expedients de llicència d'obres menors. Soterrar línia existent de Fecsa-
Endesa. Travessia, Rocafort i Passatge Mules.

62622004/03/26 2004/04/06

2230 Sol·licitud d'informació sobre els tràmits necessàris per dur a terme 
obres de rehabilitació a les quatre façanes de l'edifici situat a l'Av. 
Catalunya.

Expedients de llicència d'obres menors. Rehabilitació de façana. Avinguda 
Catalunya,2

64642004/04/01 2004/06/28

2230Expedients de llicència d'obres menors. Revocar 40 m2. paret jardí exterior. Pl. 
Sant Antoni , 2

65652004/04/01 2004/04/06

2230Expedients de llicència d'obres menors. Repassar 50 m2. de la teulada i posar 
12 ml de canal. Ildefons Cerdà ,33

66662004/04/02 2004/04/19

2230Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar la teulada en 50 m2. Hospital , 
48

67672004/04/02 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Tancament planta semisoterrani. 
Parlament , 9

68682004/04/06 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 6,5 m2 les rajoles del bany.  
Rector Tomàs Vila , 13

69692004/04/07 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Fer jardinera i caseta pel gos en el patí 
i arreglasr la cuina. Pervera , 16

70702004/04/13 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Pintar façana sense muntatge de 
bastida. Ctra. Sant Llorenç ,11

72722004/04/16 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació edifici bifamiliar. Piscina , 39 
, 1r.

73732004/04/16 2004/05/17

2231Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de rajoles del coronament 
de la tanca del jardí, aproximadament 1m2.  Montseny , 3

74742004/04/16 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Repicar i enguixar paret interior -
garatge-  20 m2.  Estatut ,33

75752004/04/16 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Per reformes de la cuina en 7 m2. i del 
bany en 7 m2. i posar paviment interior en 70 m2. Esquirol , 46

76762004/04/16 2004/04/19

2231Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línea de BT. 
Passatge Jorba i Agustí Santacruz.

78782004/04/20 2004/05/17

2232Expedients de permisos per ocupació via pública, grues.  Consell de Cent , 28 80802004/  /  2004/  /  

2232 Falta l'expedient núm. 81/2004Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar 20 m2. de la façana. Agustí 
Santacruz ,110

82822004/04/26 2004/05/03

2232Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de Valencia del bany i 
de la cuina - amb un total de 20 m2.-  Av. Castell de Montbui , 17 , 2n. 3a.

83832004/04/26 2004/05/03

2232Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la cuina i del bany, 
així com sanitaris. Àngel Guimerà, 3

84842004/04/26 2004/05/03

2232Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 160 m2 el patí. Llevant ,14 85852004/04/29 2004/05/17
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2232Expedients de llicència d'obres menors. Regularització de parcel·la amb terra 
vegetal procedent de les obres realitzades per l'empresa d'Obres i Serveis Baix 
Montseny de la zona. Ctra. Sant Llorenç

87872004/04/29 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Per retirar rajoles de la cuina en 17,50 
m2. i canviar mobles de la cuina i canviar rajoles i sanitaris del bany en 14 m2. 
Av. Castell de Montbui , 17 ,2n. 4a.

88882004/04/30 2004/05/17

2232 Aquest expedient no ha estat aprovatLegalització de piscina prefabricada i canviar tela metàl·lica del tancament 20 
ml. Torrent Fondo núm. 30

89892004/  /  2004/04/30

2232 Denegació . Falta l'expedient núm. 89/2004.Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar la subdivisió d'un habitatge. 
Roure Gros , 27

90902004/05/03 2004/07/12

2232Expedients de llicència d'obres menors. Reforma cuina 5 m2. i pintar façana 
sense muntatge de bastida. Vinyetes, 13

91912004/05/05 2004/05/17

2232 Falta l'expedient núm. 92/2004.Expedients de llicència d'obres menors. Enderrocar dos bancs d'obra i enrajolar 
el buit que queda 18 m2. Passatge Jorba , 2 baixos.

93932004/05/06 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 10 m2. al voltant de la 
piscina. Manolo Hugue.

94942004/05/06 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 20 m2. el jardí amb llosa.  Dr. 
Zamenhoff , 6

95952004/05/06 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Reconstrucció de la façana com a 
conseqüencia de l'enderroc dels cossos que hi sobresortien-Autoritzat per 
acord de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2004- i per la rehabilitació 
del muret de coberta, a l'antiga Filatura Roca Umbert. Plaça Josep Umbert 
Rosàs.

97972004/05/04 2004/07/26

2232Expedients de llicència d'obres menors.  Construcció d'una línia de BT. Pervera 
, 20-24

98982004/05/10 2004/05/17

2232 Falta l'expedient núm. 99/2004Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar 48 m2 el paviment del primer 
pis. Dr. Tomàs Borrell, 30.

1001002004/05/11 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoloes de la cuina 27 m2. 
Barcelona núm.1, 2n. 3a.

1011012004/05/04 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors. Projecte de reforma d'edifici. Travessia 
1-3 , Rocafort 1-3 i Ptge Mules

1021022004/05/12 2004/06/13

2232Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar sòcul a la façana. Pont de 
Terme , 21

1041042004/05/13 2004/05/17

2232Expedients de llicència d'obres menors.   Modificació del tancament lateral del 
terreny. Bassella núm. 31

1051052004/05/13 2004/05/31

2232Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 9 m2 el mosaic de la cuina. 
Roure Gros , 21

1061062004/05/04 2004/06/14

2232Expedients de llicència d'obres menors. Restauració de part de la façana. Dr. 
Fleming , 29

1071072004/05/12 2004/05/31
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2232Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar 50 m2. el jardí. Mossèn 
Jacint Verdaguer , 15

1081082004/05/17 2004/06/14

2232Expedients de llicència d'obres menors.  Enrajolar patí de 25 m2. Bassella , 28. 1091092004/05/04 2004/05/31

2232Expedients de llicència d'obres menors. Renovació del permís d'obres 
d'enderroc concedit en data 13-10-2003. Exp. 95/2003. Sant Pau ,12

1101102004/05/21 2004/06/14

2232Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar  47'5 m2. una zona del 
jardí. Bassella ,74

1111112004/05/24 2004/05/31

2233Expedients de llicència d'obres menors. Arranjament cuina CEIP Jaume 
Balmes. Avinguda Escoles , s/n

1121122004/05/04 2004/06/14

2853Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina. Montseny , 
5-7

1131132004/05/25 2004/06/14

2233Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentació de 70 m2 de la planta 
baixa. Antoni Gaudí , 16.

1151152004/05/28 2004/06/14

2233 Falta l'expedient núm. 117/2004.Expedients de llicència d'obres menors. Reforma cuina de 5 m2. i reforma bany 
de 5 m2. Pervera , 18

1171172004/05/29 2004/06/28

2233Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar 42 m2 de gres a la piscina. 
Jacint Verdaguer ,22

1181182004/05/31 2004/05/31

2233 Aquest expedient no ha estat aprovat.Instal·lació d'una caseta d'eines.  Finca Can Bosch 1191192004/  /  2004/06/01

2233 Falta l'expedient núm. 119/2004Expedients de llicència d'obres menors. Reformar  25 m2. la terrassa. Creus , 
51 , 2n.

1201202004/06/01 2004/06/28

2234Enderroc d'un edifici. Carrer Creus , 44 cantonada Roure Gros , 37 1221222004/06/04 2004/09/06

2234 Falta l'expedient núm. 122/2004Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de 7ml. De cornisa i 
substitució de 40 teules. Ctra. Sant Llorenç , 18

1231232004/06/04 2004/06/14

2234 Falta l'expedient núm. 124/2004.Expedients de llicència d'obres menors. Pintar façanes  amb muntatge i 
desmuntatge de bastida tubular. Ntra. Sra. de Núria ,27.

1251252004/06/05 2004/06/14

2234Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar l'escala exterior i la galeria 19 
m2. Canviar porta entrada balconera i 2 finestres sense variar cap estructura. 
Onze de Setembre , 7

1261262004/06/05 2004/06/14

2234Expedients de llicència d'obres menors. Posar rajoles a la paret de la cuina en 
38 m2. i de la cambra de bany en 17 m2. Travessia Pont de Terme, 3

1291292004/06/14 2004/06/28

2234Expedients de llicència d'obres menors. Reparar panys d'arrebossat en mal 
estat (bufats) i brancals de la porta en un total de 10 m2. arreglar el sòcul de la 
façana i canviar per un aplacat de rajola rústica de 0'80 x 5 mts.  Creus ,75

1321322004/06/11 2004/06/28

2234Expedients de llicència d'obres menors. Reparació del terrat en uns 20 m2. per 
filtracions. Doctor Reig , 14

1351352004/06/21 2004/06/28

2234Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 15 m2. del terrat sobre les 
rajoles ja existents. Dr. Tomàs Borrell , 2

1361362004/06/21 2004/06/28

2234Expedients de llicència d'obres menors. Col·locació de paviment 30 m2. Vic , 18 1371372004/06/23 2004/06/28
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2234 Denegació del permís. Recurs de reposició.Expedients de llicència d'obres menors. Legalització distribució. Dr. Tomàs 
Borrell , 7

1381382004/06/22 2004/07/12

2234Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de la coberta d'una 
superficie aproximada de 150 m2., que consisteix en l'extracció de les teules en 
mal estat i reposició. Travessia , 12

1391392004/06/25 2004/07/12

2234Expedients de llicència d'obres menors.  Col·locació de rètol. Agustí Santacruz , 
63

1401402004/06/25 2004/06/28

2235Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 25 m2. de rajoles del bany. Vic 
, 27

1431432004/06/28 2004/07/12

2235Expedients de llicència d'obres menors.  Enrajolar 20 m2. del patí. Sant Quirze , 
6

1441442004/06/28 2004/07/12

2235 Aquest expedient no ha estat aprovatReforma del bany i de la cuina, sostres i el terra de la casa. Doctor Fleming 
núm. 15

1461462004/  /  2004/07/01

2235Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar parets de la cuina i 
enrajolar uns 14 m2. Havana , 11

1471472004/07/02 2004/07/12

2235Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar 40 m2. a l'interior. Plaça 
Esglesia , 4

1491492004/07/03 2004/07/12

2235Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc d'edificació existent. Gallifa , 
3-5

1501502004/07/05 2004/09/06

2235Expedients de llicència d'obres menors. Obrir i col·locar una porta metal·lica 
d'entrada al solar. Jaume Balmes , 4

1531532004/07/07 2004/07/12

2235 Aquest expedient no ha estat aprovatInstal·lació d'un pal de fusta. Camí Antic de Bigues 1541542004/  /  2004/07/08

2235Expedients de llicència d'obres menors. Enrejolar 30 m2. del patí i reboçar 5 
m2. paret interior. Roure Gros , 8

1551552004/07/09 2004/07/26

2235 L'expedient resta suspès.Expedients de llicència d'obres menors. Modificació projecte per la construcció 
d'un edifici d'habitatges . Barcelona , 21 cantonada passatge Jorba

1561562004/  /  2004/07/13

2235Expedients de llicència d'obres menors.  Canviar 10 m2. de rajoles de terrassa i 
canviar canal. Antoni Gaudí , 33

1571572004/07/13 2004/07/26

2235Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar desperfectes del balcó. Agustí 
Santacruz , 8.

1591592004/07/14 2004/07/26

2235Expedients de llicència d'obres menors. Enrejolar cuina en uns 30 m2. Ronda 
Esports , 15

1601602004/07/14 2004/07/26

2235Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar reforma de dos banys d'una 
superficie total de 33 m2. Avinguda Escoles , 3 , 2n. 2a.

1631632004/07/17 2004/07/26

2235Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta entrada local sense 
variar estructura. Agustí Santacruz , 82

1641642004/07/19 2004/07/26

2235Expedients de llicència d'obres menors. Reformar el lavabo. Mossèn Baldelló , 
26, 1r. 3a.

1651652004/07/19 2004/07/26
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2236 Aquest expedient no ha estat aprovatExplanació zona propera a granges, amb la finalitat de afavorir el gir i moviment 
de camions.  Granja Valentí

1661662004/  /  2004/07/20

2236 Aquest expedient esta posat a la carpeta de l'expedient 15/2005 per 
la construcció d'un habitatge aïllat.

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció dels murs de la parcel·la. 
U.A. 6.5 "El Corema" parcel·la  núm. 1

1671672004/  /  2004/  /  

2236Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar 15 m2. de tela asfàltica. 
Agustí Santacruz , 6.

1681682004/07/21 2004/09/06

2236Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc casa. Plaça Dr. Robert , 7 i 
Joncar, 5

1691692004/07/21 2004/07/26

2236Expedients de llicència d'obres menors. Segregació i agrupació de finques. 
Esquirol , 53 , Esquirol , 46 i Estricadors ,33

1711712004/07/26 2004/07/26

2236Expedients de llicència d'obres menors. Aplacar pedra en el mur de tanca 25 
m2. Torrent Fondo , 26

1721722004/07/23 2004/09/06

2236Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 15 m2. de cuina i bany. 
Vinyetes , 21 , 1r. 2a.

1741742004/07/28 2004/09/20

2236Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una cleda.  Era Nova , 23. 1751752004/07/28 2004/09/20

2236 No pertany a aquest municipi.Expedients de llicència d'obres menors. Modificació de P.T. BU618. Turó del 
camp gran.

1761762004/  /  2004/07/04

2236 Costa del BarbotExpedients de llicència d'obres menors. Retensar 130 m. de línia elèctrica aèria 
MT. Costa del Barbot.

1771772004/  /  2004/07/28

2236Expedients de llicència d'obres menors. Estesa 60 m. de línia elèctrica aèria. 
Estricadors

1791792004/07/28 2004/09/20

2236 Anul·lat es va presentar un refos  expt. 1 /2005 aprovat el 7-2-2005Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació de memoria de reforma i 
ampliació d'edifici de vivendes i locals. Pl. Dr. Robert , 7 i Joncar , 5.

1801802004/  /  2004/07/29

2241Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc d'habitatge unifamiliar. 
Piscina , 1

1831832004/07/30 2004/09/06

2241Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació i possada en funcionament 
d'un dipòsit d'aigua amb grup de pressió. Dr. Fleming , 29

1841842004/08/02 2004/11/15

2241Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de local per destinar-lo a 
celler.Plaça Escletxa , 1

1851852004/08/02 2004/12/27

2241Expedients de llicència d'obres menors. Substituir la coberta en un edifici 
unifamiliar aïllat sense modificar estructura.  Piscina , 22

1861862004/08/04 2004/11/29

2341Expedients de llicència d'obres menors. Canviar el terra d'un terrat uns 18 m2. i  
canviar dos graons. Travessia Pont de Terme ,3 , 1r.

1871872004/08/11 2004/09/06

2241Enderroc edificació.  Sant Joan , 28 1891892004/10/19 2004/12/27

2241Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació habitatge unifamiliar. Àngel 
Guimerà , 3

1901902004/08/13 2004/09/06

2241Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la cuina i bany 40 
m2. Santo Domingo , 16

1911912004/08/16 2004/09/06
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2241Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles bany : 13 m2. de parets 
i 3 m2. terra i canviar rajoles cuina : 10 m2. parets i 5 m2. del terra. Marinada , 
5 , 1r. 1a.

1921922004/08/16 2004/09/06

2241Expedients de llicència d'obres menors. Estesa de 50 m. de línia elèctrica aèria 
BT i retir de 48 m. de línia aèria. Montserrat

1931932004/08/17 2004/09/06

2241Expedients de llicència d'obres menors. Treure 80 m2 d'enrajolat i posar-ne de 
nou. Travessia -Bar Pool-

1941942004/08/18 2004/09/06

2242Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de 6 m2. de teulada. Plaça 
Sagrera , 3.

1971972004/08/23 2004/09/20

2242Expedients de llicència d'obres menors. Refer claraboies de passamans de 
ferro oxidats i vidres trencats al cel obert per unes de noves amb perfileria 
d'alumini i vidres armats i reforçar amb una lligada de ciment la base actual de 
paret de toxana. Travessia 6 i 8.

1991992004/08/24 2004/09/06

2242Expedients de llicència d'obres menors. Pintar 42 m2. la façana. Plaça Sagrera 
, 3

2002002004/08/31 2004/09/06

2242Expedients de llicència d'obres menors. Repassar arrebossats de la façana i 
pirntar-la 20m2. Montserrat , 48

2012012004/08/31 2004/09/06

2242Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles cuina 8m2. Agustí 
Santacruz , 63 , 1r.

2022022004/09/02 2004/09/20

2242 Aquest expedient esta dins la caixa de l'expedient d'obres  2004/25Expedients de permisos per ocupació via pública, grues.  Muntatge d'una grua - 
torre.  Creus , 29 y Estricadors , 8

2032032004/09/03 2004/10/05

2242 Requeriment per legalització d'obres.Reforma de bany de 3 x 2 m2. i convertir porta en finestra sense modificar 
l'estructura. Agustí Santacruz , 108 baixos.

2042042004/09/03 2004/09/20

2242Expedients de llicència d'obres menors. Connexió de desaigüe general de la 
casa per el c/ Joncar a la xarxa del clavegueram general del c/Joncar.  Joncar, 5

2052052004/09/08 2004/10/18

2242Expedients de llicència d'obres menors. Reparació arrebossats aler teulada, 
amb muntatge i desmuntatge de bastida tubular. Pirineus , 8

2062062004/09/08 2004/09/20

2242Expedients de llicència d'obres menors.Canviar porta d'entrada al garatge 
sense modificar estructura del portal.
Sant Isidre , 2

2072072004/09/10 2004/09/20

2243Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar jardí uns 100 m2. i 
connectar el desguàs al col·lector general del carrer Joncar - uns 5 ml - . 
Joncar  -part posterior de l'Av. Catalunya , 10 -.

2092092004/09/13 2004/11/29

2243 Projecte per adjuntar al expedient d'obre núm. 156/2004.Expedients de llicència d'obres menors. Canvi d'ús de part d'un aparcament a 
traster i un habitatge. Passatge Jorba , 4 i Barcelona , 21.

2102102004/09/13 2004/09/20

2243Expedients de llicència d'obres menors. Segregació finques. Creus , 8 -11 2112112004/09/14 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una barana de protecció 
en el límit de la seva finca a la part posterior. Plaça Esglèsia , 4

2132132004/09/20 2004/10/05
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2243Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentació de replà sobre mur (8,75 
m2.) i substitució de l'escala existent de pedra rústica per escala metal·lica. 
Bassella , 74

2142142004/09/20 2004/10/05

2243Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un mur de tancament de 
la parcel·la. Urb. Racó del Bosc parcel·la 76 , carrer Mediterrani

2152152004/09/24 2004/10/05

2243Expedients de llicència d'obres menors.  Reparar balcó de 3 ml. Joncar , 28 2162162004/09/25 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Antoni 
Gaudí.

2172172004/09/27 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta de garatge sense 
modificar estructura enderrocar dipòsit d'aiga d'uns 4 m2. Parlament , 21

2182182004/09/27 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Obrir vorera per buscar desaigua. Pl. 
Josep Umbert Ventura.

2192192004/09/27 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Canviar el terra d'una habitació de 20 
m2. Esperança , 6

2202202004/09/28 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Projecte de segregació i agrupació. 
Roger de Flor, 5, 8, 10 i Avinguda Catalunya , 37

2212212004/09/28 2004/11/15

2243Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 20 m2. el terrat, arrencant les 
rajoles i col·locar tela asfàltica . Avinguda Catalunya, 51-53

2222222004/09/29 2004/10/18

2855 Aquest expedient no ha estar aprovatParcel·lació d'una finca.  Paratge Can Bosch 2242242004/  /  2004/10/02

2243 Hi ha l'expedient d'obres núm. 127/2004Expedients de llicència d'obres menors. Construcció paret pluvial. Àngel 
Guimerà , 3

2262262004/10/04 2004/11/02

2243 Escrit sobre l'obertura d'una porta . Denúncia obres d'obertura d'un 
portal balconera.

Expedients de llicència d'obres menors. Supressió de la porta de 220 x 89 cm. 
que dóna accès al patí situat a la part  del darrera de l'habitatge utilizant com a 
material el conegut com a "pavès". Joncar, 27 A

2302302004/  /  2004/  /  

2243Expedients de llicència d'obres menors. Tancar porta d'entrada al garatge i 
col·locar en el seu lloc una finestra de 1,40 x 1,40 mts. Sagrera , 14

2312312004/10/13 2004/10/18

2243Expedients de llicència d'obres menors. Muntatge i desmuntatge de bastida 
tubular per reparar façana posterior de l'habitatge situat al carrer Agustí 
Santacruz , 97

2322322004/10/14 2004/11/02

2243 Presenta rescinsió de contracte d'obres amb el constructor 
relacionat amb l'expedient 1/2003.

Expedients de llicència d'obres menors. Connexió a la xarxa general del 
clavegueram. Avinguda Catalunya , 35

2342342004/10/15 2004/11/29

2245 Aquest expedient esta dins la caixa de l'expedient d'obres 2004/63Expedients de permisos per ocupació via pública, grues.  Instal·lació de grua. 
Ronda Esports , 15

2352352004/10/18 2004/12/27

2245 Hi ha el número 237 bis entrat amb el número  292Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar bastida per arrebossar i pintar 
la paret mitgera. Marinada , 6

2372372004/10/20 2004/11/15

2245Expedients de llicència d'obres menors.  Reparar 10 m. de tuberia a l'interior de 
la vivenda. Bassella , 39

2382382004/10/28 2004/11/15
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2245Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar obres menors al local. Roure 
Gros , 41

2392392004/10/29 2004/11/15

2245Expedients de llicència d'obres menors. Treure un envà i uns armaris 
empotrats. Piscina , 20 , 1r.

2402402004/11/06 2004/11/15

2245 Exp. D'obres Jordi Fontserè Vallcorba. Acta policia per la instal·lació 
de la grua.

Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instal·lació de grua.  
"Les Escoles " sector 7B.2

2412412004/11/08 2004/11/15

2245 Denegació 13-12-2004. Autorització 24-1-2005.Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina. Sant Jordi , 1 2422422004/11/08 2004/12/13

2245 Concedit en data 11-12-2003   Exp. 225/2003Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc habitatge.  Montserrat , 19-21 2442442004/11/09 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar una canal de recollida 
d'aigües pluvials a la façana amb col·locació de bastida. Pont de Terme , 5.

2452452004/11/10 2004/11/15

2853 Aquest expedient està dins la carpeta de l'expedient d'obres 
2005/2056

Expedients de llicència d'obres menors. Arranjar la coberta de l'edifici. Rector 
Tomàs Vila , 8 - 10

2492492004/11/12 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la cuina i del bany 
en 6m2. i 4 m2. respectivament. Torrent Fondo , 28

2502502004/11/13 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar 8 m2.  la façana i 12 m2. 
les parets interiors de l'habitatgel Sant Antoni , 6

2512512004/11/15 2004/12/27

2245Expedients de llicència d'obres menors. Per arreglar el terra d'una habitació i 
tirar una estanteria de pladur. Vinyetes , 15

2522522004/11/15 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Angel 
Guimerà cantonada J. Verdaguer.

2532532004/11/15 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Pol. Ind. 
"Pla de la Costa"

2542542004/11/15 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Pintar 87 m2. de la façana. Pervera , 17 2562562004/11/16 2004/11/29

2245 No esta aprovat. Hi ha una anotació que posa busca 
Expedient d'obres 25/11/2004.

Expedients de llicència d'obres menors. Paviment local , enrajolar cambra de 
bany i enguixar paraments 65,50 m2. Plaça Dr. Robert , 9 , 1r.

2572572004/  /  2004/11/04

2245Expedients de llicència d'obres menors. Treball de reparació del terrat 30 m2. 
Avinguda Catalunya , 9

2582582004/11/18 2004/11/29

2245Expedients de llicència d'obres menors. Substituir els brancals i els llindes de la 
porta i les finestres de la façana. Mirador , 18

2602602004/11/23 2004/12/13

2246 Modificació de la segregació i agrupació aprovada en data 
26.7.2004.

Expedients de llicència d'obres menors. Agrupació i segregació finques. 
Esquirol ,53 , 46 i Estricadors , 33

2612612004/11/23 2004/11/29

2247 S'ha de presentar estudi bàsic de seguretat del camió grua. 
13/12/2004

Expedients de llicència d'obres menors.  Pintar façana 80 m2. amb camió grua. 
Ctra. Sant Llorenç ,11

2622622004/  /  2004/11/24

2247Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar diverses obres menors. Costa 
de Lloveres , s/n

2632632004/11/24 2004/12/13

2247 Aquest expedient no ha estat aprovatPer retir unes terres. Avinguda Catalunya núm. 37 i carrer Roger de Flor núm. 8 
i 10

2642642004/  /  2004/11/29
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2247Expedients de llicència d'obres menors. Reforma íntegra de la cuina 6 m2 i del 
bany en 3 m2. Vinyetes , 23 , 3r. 1a.

2652652004/11/29 2004/12/27

2247Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina i bany, amb una 
superfície de 20 m2. Agustí Santacruz , 99 , 1r. 1a.

2662662004/11/29 2004/12/27

2247 Hi ha una carpeta de Promocions Sagrenova, S.L. presentada el 1 
de juliol de 2005.

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina. Sagrera , 19 
E.

2672672004/11/29 2004/12/13

2247Expedients de llicència d'obres menors. Reformar cuina d'uns 8 m2. i 
pavimentar menjador de 25 m2. Sagrera , 8

2682682004/11/30 2004/12/13

2247Expedients de llicència d'obres menors.  Restauració de façana. Sant Joan , 61 2692692004/12/02 2004/12/27

2853Expedients de llicència d'obres menors. Construcció de piscina. Atzucac , 2 2722722004/12/04 2004/12/13

2247Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar la façana de 8 m. x 2'70m. 
Camí del Molí , 23

2732732004/12/07 2004/12/13

2247 Decret paralització d'obres. Sol·licitud aclariment sobre un empalme 
d'un desaigua del carrer Sant Sadurni , 14-16.

Expedients de llicència d'obres menors. Legalització d'una piscina. Mirador , 7 2742742004/12/09 2004/12/13

2247Expedients de llicència d'obres menors. Reformar 8 m2. la cuina, parets i terra i 
instal·lacions de l'habitatge. Esquirol , 49

2752752004/12/10 2004/12/27

2855Enderrocar habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Barcelona núm.11 i 
Agustí Santacruz núm. 92

2772772004/12/13 2004/12/27

2283 Es el número 236 bis.Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 20 m2  de rajoles de la cuina i 
20 m2. del bany. Pont de Terme , 10

2912912004/10/19 2004/11/02

2283 És el número 237 bis.Expedients de llicència d'obres menors. Renovació del permís concedit en data 
3 de maig de 2004 , per canviar les rajoles de la cuina i del bany així com 
sanitaris. Àngel Guimerà , 3

2922922004/10/04 2004/11/15

2283 És el número 29 bisConstrucció d'un femer a la finca La Quintaneta, explotació 673 BE. És el 
número 29 bis.

2932932004/02/11 2004/04/19

2283 Aquest expedient d'obres és en realitat el núm. 2004/2 bis.  Aquest 
expedient no ha estat aprovat

Diverses obres menors. Bosch i Gimpera núm. 15 2962962004/  /  2004/05/01

2254 Aquest expedient va restar suspès. Inicialment aquest expedient 
tenia el número 21 bis/2004 i ara es l'expedient 297/2004

Expedients de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol publicitari al 
carrer Moli

2972972004/02/05 2004/  /  

2236Expedients de llicència d'obres menors. Estesa de 40 m2. de línia elèctrica 
aèria MT i modificació de PT BU353 . Ctra. Sant Miquel del Fai BV-1485.

1781782004/07/28 2005/01/10

2243Expedients de llicència d'obres menors. Rehabilitació façana. Plaça de 
l'Esglesia ,4

2122122004/09/20 2005/04/18

2724Expedients de llicència d'obres menors per l'ampliació de l'habitatge C en 
l'edifici plurifamiliar. Carrer Agustí Santacruz número 93

2232232004/09/30 2005/03/21

2243Expedients de llicència d'obres menors. Pintar 60 m2 la façana lateral amb 
muntatge i desmuntatge de bastida.  Plaça Sant Antoni , 1 porta 2.

2282282004/10/07 2005/02/07
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2245 Informe viabilitat parking cotxes.Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar diverses obres menors. Sant 
Joan , 9 , 1r. 1a.

2432432004/11/08 2005/02/07

2245 Aquest expedient esta col·locat a la caixa de l'expedient d'obres 
2005/4.

Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació de solar. Estatut 
cantonada Antoni Gaudí.

2472472004/11/11 2005/02/21

2245Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar dos pals de fusta. Camí antic 
de Bigues i Camí de Lloveres.

2482482004/11/12 2005/01/10

2245Expedients de llicència d'obres menors. Enderrocar cobert en ruïnes de 17 m2. 
i fer-ne  un de nou de 10 m2. Avinguda Catalunya , 13

2592592004/11/18 2005/03/21

2247Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar façana 60 m2., canviar canal i 
pintar-la , i reforma d'escala interior. Rector Tomàs Borrell , 18

2702702004/12/03 2005/02/07

2247Llicència de parcel·lació per la segregació-agrupació de finques. Pervera, 21 -
23

2802802004/12/16 2005/01/24

2247Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar una barana en la paret del 
perimetre del seu domicili. Ctra. Sant Llorenç , 35

2812812004/12/27 2005/02/07

2724 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres  
números 193/2005 i 512/2006

Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta en l'habitatge 
situat al carrer Esquirol número 35

2822822004/12/27 2005/02/07

2247Expedients de llicència d'obres menors. Reformes interiors de la cuina.  
Mossèn Josep Rossell , 12 , 2n.

2842842004/12/28 2005/01/10

2234Construcció d'un porxo, traster i sanitari.  Antoni Gaudí,43 1341342004/06/16 2008/07/21

2366 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la segona planta de 
l'edifici. Avinguda Catalunya , 9 , 2a.

552005/01/07 2005/02/07

2366Expedients de llicència d'obres menors. Canviar lloses del jardí per rajoles en 
120 m2.  Pompeu Fabra , 9

662005/01/05 2005/02/07

2366 Aquest expedient no ha estat aprovatExpedients de llicència d'obres menors.Construcció de dipòsit d'aigua. " El Pare 
"

772005/  /  2005/01/12

2366Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc edifici. Mossèn Baldelló , 3 16162005/01/05 2005/04/18

2366Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les 4 finestres exteriors per 
unes altres iguals noves, canviar les rajoles del bany en 10 m2. i cuina 10 m2 , 
repas general de la instal·lació electrica i fontaneria. Sant Joan , 9 , 1r. 2a.

18182005/01/04 2005/01/24

2366 Hi ha la carpeta de l'expedient núm. 1387/2005 ja que no es un 
expedient sino una presentació de documentació per adjuntar.

Expedients de llicència d'obres menors.  Legalització de les obres de reforma 
introduides en el decurs  de l'obra autoritzada en data 8 de març de 1994 -
expt.25/1994- per la construcció d'un habitatge. Sant Sebastià , 5.

20202005/  /  2005/  /  

2366Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació d'un pal. Carrer Bassella 
número 72

23232005/01/04 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Enllosar 80 m2. al jardí. Sant Sebastià , 
6

1011012005/01/14 2005/01/24

2366 Sol·licitud de devolució de la taxa i import  de la llicència d'obres.Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 3 m2 de rajoles del bany i 3,30 
m2 de la cuina. Vinyetes , 23 baixos.

1071072005/01/18 2005/01/24
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2366Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Sant 
Joan i Joncar

1231232005/01/18 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació i millora de les instal·lacions 
elèctriques de la xarxa electrica. Sant Saturi i Rector Tomàs Vila.

1291292005/01/19 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Canviar tres finestres de fusta per 
alumini. Creus , 51 , 2n.

1311312005/01/19 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Efectuar modificacions introduides en 
el decurs de les obres. Plaça Dr. Robert , 1

1321322005/01/19 2005/02/07

2366Expedients de llicència d'obres menors.  Reforma bany de 6 m2.  Vinyetes , 2 1331332005/01/19 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 15 m2 de la cuina i 7 m2 del 
bany.Travessia  Pont de Terme , 3 , 2n.

1341342005/01/19 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Substituir les teules de la coberta de 
l'edifici per unes altres de noves, en un total de 125 m2.  Sant Joan , 9 - 11

1511512005/01/21 2005/01/24

2366Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de 9m2 del bany. Ildefons 
Cerdà , 33

1571572005/01/21 2005/01/24

2366Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instal·lació d'una grua 
torre. Gallifa, 3-5

1581582005/01/21 2005/01/24

2366Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per instal·lació i 
posterior desmuntatge de grua torre per a la construcció d'habitatges 
plurifamiliars al carrer Castell de Montbui cantonada Dr. Fleming

1871872005/01/05 2005/02/21

2366Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació . Camí de Lloveres , 27 - 35 1971972005/01/26 2005/04/04

2370Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un edifici de tres 
habitatges entre mitgeres i trasllat d'enllumenat públic. Carrer Vinyetes núm. 1

2062062005/01/27 2005/02/21

2367Expedients de llicència d'obres menors. Llicència parcel·lació.  Sant Sebastià , 
10 - 12

2742742005/02/04 2005/03/21

2371 Aquest expedient esta relacionat amb els expedients d'obres 
números 278/2005 i 1961/2005

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc de tanques, cobert i 
col·locació tanca metàl·lica. Carrer Roger de Flor núm. 8-10 i Av. Catalunya 
núm. 37

2772772005/02/05 2005/03/07

2368 Sol·licitud de llicència de primera ocupació. Denúncia obres 
realitzades pel Sr. Roberto Haboba. Sol·licitud de revisió de la taxa 
aplicada a la llicència d'obres.

Expedients de llicència d'obres menors. Legalització de les modificacions 
introduides en les obres de construcció d'una vivenda unifamiliar.  Doctor 
Bosch i Gimpera , 12

2792792005/02/07 2005/06/13

2367 Les modificacions presentades no son substancials.Expedients de llicència d'obres menors. Projecte de legalització d'obres 
modificacions d'un projecte. Camí de Can Bosc s/n.

3183182005/  /  2005/02/09

2367Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la cuina i bany i 
pavimentar interiors de l'habitatge. Carrer Torrent Fondo núm.15

3263262005/02/10 2005/02/21

2367Expedients de llicència d'obres menors. Canviar el terra del patí en un total de 
80 m2.  Piscina , 17

3423422005/02/11 2005/02/21

2367Expedients de llicència d'obres menors.  Pintar 20 m2 la façana . Esquirol , 53 3603602005/02/14 2005/02/21
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2367Expedients de llicència d'obres menors.  Construcció d'un filat de tancament de 
20 x 2,5 ml. Ronda Esports , 15

3613612005/02/14 2005/03/07

2374 Aquest expedient esta dins la carpeta de l'expedient 2005/1083.Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i tancament del solar fins a la seva construcció. Esquirol , 27

4044042005/02/18 2005/03/21

2367Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar la façana, amb instal·lació 
de bastida i obertura de portal. Doctor Tomàs Borrell , 13

4074072005/02/18 2005/03/07

2367 Sol·licitud de llicència de primera ocupacióExpedients de llicència d'obres menors per reforma interior de planta baixa. 
Carrer Rector Tomàs Vila núm. 24

4124122005/02/19 2005/11/07

2367 És una prorroga del expedient núm. 78/2004 . Aprovat en data 17 
de maig de 2004.

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia BT . Passatge 
Jorba i Agustí Santacruz

4294292005/02/21 2005/02/21

2367Expedients de llicència d'obres menors. Posar un rètol publicitari en la porta de 
2,20 x 0,42 mts.  Agustí Santacruz , 99

4314312005/02/22 2005/04/04

2367Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació per la 
segregació de les finques. Bassella , 40 i 43

4454452005/02/22 2005/03/07

2368Expedients de llicència d'obres menors per reconstrucció buidat posterior de la 
finca situada al carrer Gallifa núm. 3-5

4934932005/03/01 2005/03/07

2369Expedients de llicència d'obres menors. Reformes a la cuina i bany, posant 27 
m2. de rajoles. Ctra. Sant Llorenç , 23, àtic 2a.

5015012005/03/02 2005/03/21

2369Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de les parets del 
bany en 20 m2. i del terra en 4 m2. Avinguda Catalunya , 34

5045042005/03/02 2005/03/07

2369Expedients de llicència d'obres menors. Col·locació d'un retol lluminòs de 2200  
x 550 mm.  Travessia , 20

5075072005/03/02 2005/03/21

2369Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar canal de la façana. Rector 
Tomàs Vila , 5

5315312005/03/04 2005/03/21

2369Expedients de llicència d'obres menors per aixecar terra vell de 20 m2. i fer-lo 
nou, a l'habitatge situat al carrer Hospital núm. 30

5325322005/03/04 2005/03/07

2369Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un filat de tancament de 
20 x 2,5 ml. Ronda dels Esports , 15

5465462005/03/07 2005/03/07

2369Expedients de llicència d'obres menors. Restauració de la façana col·locant 
bastida. Agustí Santacruz , 61.

6346342005/03/11 2005/03/21

2369Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació de l'altell ja existent a la nau 
industrial. Industria , 2. Pol. Industrial Pla de la Costa-nau industrial 2-.

6916912005/03/15 2005/04/18

2372Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació de dos pals. Bosch i 
Gimpera , 30 , Urb. Racó del Bosc.

7047042005/03/16 2005/12/05

2372Expedients de llicència d'obres menors. Reparar desaigua de sota la pica de la 
cuina. Mn. Baldelló , 16 , 1r. 2a.

7567562005/03/21 2005/04/04

2372Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació. Marinada , 10 i 11 7607602005/03/21 2005/04/04
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2372Expedients de llicència d'obres menors. Repasos en la piscina de 21 m2. 
Sabrugues , 7 . Urb. Vila-Alta

7627622005/03/21 2005/04/04

2373Expedients de llicència d'obres menors. Enrejolar celler  en uns 20 m2. i 
arrebossar parets del mateix celler 30 m2. Barcelona , 13

8138132005/03/29 2005/04/04

2373 No està aprovat hi esta posat dins l'expedient 195/1999.Llicència d'obres menors. Modificació i adaptació d'una part d'obra que afecta 
al reguerot existent.  Carrer Joncar cantonada Àngel Guimerà.

8158152005/  /  2005/03/29

2373Expedients de llicència d'obres menors. Arrencar 15 m2. de rajoles i treure  cel-
ras de 20 m2. Sant Pau , 16 , baixos.

8288282005/03/30 2005/04/04

2373Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació i posada en funcionament  
d'un dipòsit d'aigua amb grup de pressió. Doctor Fleming , 29

8418412005/03/31 2005/04/18

2373 Aquest expedient no ha estat aprovatReforma de bany i cuina del habitatge. Carrer Roger de Flor núm. 7 8658652005/  /  2005/04/04

2373Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les finestres exteriors per unes 
altres iguals, canviar les rajoles  del bany i la cuina 10 i 12 m2 respectvament i 
fer un repàs de la instal·lació elèctrica, carpinteria i pintura. Sant Joan , 9 , pral. 
1a.

9419412005/04/11 2005/12/05

2373Expedients de llicència d'obres menors. Repica i arrebossar 3 m2. de paret per 
humitats de la façana lateral i frontal. Joncar , 14

9999992005/04/13 2005/04/18

2373Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar i enrajolar quarto traster en 
12 m2. Era Nova , 5

100110012005/04/14 2005/04/18

2373Instal·lació d'una grua-torre. Carrer Creus , 44 cantonada Roure Gros , 37. 102610262005/04/15 2005/04/18

2374Expedients de llicència d'obres menors. Legalització de les modificacions 
efectuades a l'habitatge. Penya Esportiva , 1

102810282005/04/18 2005/07/11

2374Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació d'un pal de fusta 
provisional. Cirerers , 1 cantonada Joncar

110211022005/04/22 2005/05/02

2374Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina i bany en 30 m2. 
Dr. Reig , 12 baixos

110811082005/04/23 2005/05/02

2374Expedients de llicència d'obres menors. Canviar el terra d'una habitació en 23 
m2. Creus , 83

111011102005/04/05 2005/05/02

2374Expedients de llicència d'obres menors. Fer una obertura a la paret per treure 
humitats.  Havana , 14

111111112005/04/25 2005/05/02

2374Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació per la 
segregació i agrupació de finques. Sant Joan , 47 i Figueretes , 19

112511252005/04/25 2005/05/30

2374Expedients de llicència d'obres menors. Substitució de paviments i reforma de 
bany i cuina. Ronda Esports , 13

113511352005/04/26 2005/05/30

2374Expedients de llicència d'obres menors. Connexió de les aigües pluvials que 
recull el seu solar. Mirador , 7

114511452005/04/27 2005/05/18
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2374Expedients de llicència d'obres menors  per instal·lació d'una bastida al carrer 
Mirador número 18 per la realització de les obres de substitució de brancals i 
lindes de la porta i finestres de la façana de la casa

114611462005/04/27 2005/05/02

2375 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 1152/ i 
1170/2005. Aquest expedient està dins el expedient  1152/2005

Expedients de llicència d'obres menors enderroc de la finca situada al carrer 
Cirerers núm. 1

116911692005/04/29 2005/05/30

2375 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 1152/2005 i 
1169/2005. Aquest expedient està dins l'expedient 1152/2005

Expedients de llicència d'obres menors parcel·lació. Carrer Cirerers núm. 1 117011702005/04/29 2005/06/13

2254 No està autoritzat.Llicència d'obres menors. Construcció de rampa d'accés, porxo menjador i 
tractament del pati exterior al IES Manuel Carrasco i Formiguera. Consell de 
Cent

117111712005/04/29 2005/  /  

2374Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instral3lació d'una 
grua- torre desmuntable. Passatge escoles núm. 2-6

117311732005/04/29 2005/05/30

2374Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta de garatge sense 
modificar estructura. Josep Pla , 6

120612062005/05/04 2005/05/18

2374Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació. Pont de Terme , 14-16 i 
Hospital , 17-19.

123812382005/05/06 2005/06/13

2375Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació. Dr. Tomàs Borrell , 10 i 
Passatge Mules , 11.

125612562005/05/06 2005/06/27

2375Expedients de llicència d'obres menors. Divisió horitzontal. Av. Catalunya , 9 125712572005/05/07 2005/09/27

2375Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de 69 m2. de teulada i 
muntatge i desmuntatge de bastida. Sant Quirze, 16

126712672005/05/09 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 40 m2 el bany i col·locació de 
sanitaris. Agustí Santacruz , 42

127212722005/05/10 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors.  Enrajolar 30 m2. la terrassa. Piscina , 5 127912792005/05/10 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors. Canviar una banyera per un plat de 
dutxa.  Barcelona , 40

128312832005/05/11 2005/05/18

2377 Aquest expedient esta posat dins l'expedient d'obres  1669/2005Expedients de llicència d'obres menors.  Parcel·lació. Hospital , 33. 132913292005/06/08 2005/06/13

2375Expedients de llicència d'obres menors. Aixecar 10 m2. el terra del bany per 
revisar els desaigües. Sagrera , 5.

133213322005/04/14 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 10 m2. de la cuina. Pervera , 
16

134013402005/05/17 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors. Restauració de 18 m2. del bany i 
desaigües. Pervera , 10

134113412005/05/17 2005/05/18

2375Expedients de llicència d'obres menors.  Construcció d'un porxo. Romaní , 12 134213422005/05/17 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Substitució de dues bigues en mal 
estat en teulada de teula àreb i pintar les dues façanes. Camí Can Bosc , 13

134613462005/05/17 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació d'un habitatge plurifamiliar 
aïllat. Agustí Santacruz, 91

135113512005/05/18 2005/06/13
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2376Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentació de la vorera confrontant  
amb la finca situada al carrer Riells , 1

136013602005/05/19 2005/07/10

2376Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana sense montar bastida, 
substitució de rajoles  a 7 graons de l'escala exterior i substitució barana 
exterior en 4 ml. Santo Domingo , 16

136113612005/05/19 2005/07/26

2376Expedients de llicència d'obres menors. Obrir dues rases per tal de fer el 
connexionat general al servei d'aigües.  Creus , 11

136313632005/05/19 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Remodelació d'espais al CEIP Jaume 
Balmes. Av. Escoles , s/n

136913692005/05/19 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Reparació d'arrebossats i pintures. 
Ponent , 17

137513752005/05/19 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors per fer la connexió al clavegueram de 
l'edifici ubicat a la Plaça Josep Umbert Ventura núm. 1

138613862005/05/20 2005/05/30

2366 No existeix la carpeta està dins l'expedient d'obres 2005/20.Expedients de llicència d'obres menors.  No  es un permís d'obres sino una 
aportació de documentació per adjuntar a l'expedient 20/2005. Sant Sebastià , 5

138713872005/  /  2005/05/21

2376Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de la cuina i del 
bany. Amargura , 1.

139513952005/05/23 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Realització d'enderrocs interiors i 
sanejament de façana del local.  Avinguda Catalunya , 9.

140314032005/05/24 2005/07/25

2376 Aquest expedient no ha estat aprovat.Desmuntatge de panells solars i canvi de barana de terrat .  Carrer Esquirol 
núm. 42

141614162005/  /  2005/05/25

2376 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 1533/2005 i  
249/2006

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc dels edificis situats als 
carrers Ildefons Cerdà número 2-4 cantonada amb el carrer Farigola número 3

142514252005/05/26 2005/06/13

2376Expedients de llicència d'obres menors. Fer paviment de formigo per posar 
llosa en 80 m2. Vinyetes , 32

143514352005/05/27 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta de sortida de vehicles 
sense canviar l'estructura. Passatge Escoles s/n.

144314432005/05/27 2005/05/30

2376Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar 78 m2. la paret del jardí. 
Sagrera , 21

146314632005/05/31 2005/06/13

2376Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació d'un aparell d'aire 
acondicionat, encaixat a la paret. Roure Gros , 25

146514652005/05/31 2005/06/13

2376Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació.  Dr. Antoni Reig , 17 i 19 147414742005/05/31 2005/06/13

2376Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta de garatge, sense 
modificar estructura. Llorens Artigas , 27

148114812005/06/01 2005/06/13

2377 Aquest expedient no ha estat aprovatConnexió a una tubería general.  Esquirol núm. 35 150915092005/  /  2005/06/02

2377Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina. Dr. Tomàs Borrell 
, 7 , 3r.

155215522005/06/06 2005/06/27
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2377Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar 12 m2. de sòcul de la 
façana. Bassella , 34

156015602005/06/07 2005/06/13

2377Expedients de llicència d'obres menors. Renovar el bany canviant el terra i les 
rajoles. Esquirol , 46 , baixos.

161016102005/06/10 2005/07/11

2377Expedients de llicència d'obres menors. Repassar l'arrebossat de la façana en 
2 m2. i instal·lació d'una bastida per pintar la façana. Esquirol , 46 i Estricadors 
, 3.

161116112005/06/10 2005/07/25

2377Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un nou centre de 
transformació ET-147. Estricadors.

163416342005/06/13 2005/07/11

2377Expedients de llicència d'obres menors. Reformes a la cuina i el bany. 
Montserrat , 9.

168016802005/06/17 2005/06/27

2377Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de coberta i col·locació de 
canal a la teulada. Plaça dels Arbres.

168416842005/06/18 2005/06/27

2377Expedients de llicència d'obres menors. Treure cel-ras de canyis i canviar per 
gres en 16 m2. Sant Quirze , 19

169716972005/06/20 2005/06/27

2378Expedients de llicència d'obres menors. Reforma del local destinat a sucursal 
bancària. Pl. Josep Umbert , 1

171617162005/  /  2005/  /  

2378 Hi ha l'expedient d'obres  2005/3705Expedients de llicència d'obres menors. Canviar porta de garatge-actualment 
de fusta- per una de ferro. Joncar , 1

172717272005/06/23 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina. Dr. Fleming , 23 , 
4rt. 2a.

172817282005/06/23 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Canviar  30 m2. de rajoles a un lavabo. 
Marinada , 5 , 2n.

173317332005/06/23 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Posar 60 m2. de terra i enrajolar 6 m2. 
Anselm Clavé  , 5-7 baixos.

174717472005/06/27 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar obres de millora . Joan 
Maragall , 2

178217822005/06/30 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Rehabilitació de cuina i dos banys. 
Pervera , 37

178617862005/06/30 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Canviar bany-aseo per un plat de 
dutxa. Dr. Reig , 8

178717872005/06/30 2005/07/11

2378Expedients de llicència d'obres menors. Posar peces d'obra a la façana. Vic , 17 178917892005/06/30 2005/07/11

2378Expedients de permisos per ocupació via pública, grues  a instal·lar a la 
parcel·la núm. 9 del Peri Santo Domingo

179217922005/07/01 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar un tancament de 75 m2. amb 
blocs i filat. Av. Pau Casals , 8

184618462005/07/05 2005/07/11

2379Expedients de llicència d'obres menors. Pintar 50 m2. la façana. Sant Pau , 11 186818682005/07/07 2005/07/11
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2379Expedients de llicència d'obres menors. Llicència obertura de carrer per reparar 
la escomesa d'aigua i fer les dues definitives  i els desaigües.  Esquirol , 24 i 27

187418742005/07/07 2005/07/25

2379 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 
91/2006.Presentació de plànol modificat del cobert autoritzat al 
carrer Barcelona núm. 56

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un cobert dins l'espai 
lliure privat i enderroc d'un mur.  Barcelona , 56.

187518752005/07/07 2005/07/11

2379Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un terrat amb un cobert. 
Santo Domingo , 22 A.

188218822005/07/08 2005/07/25

2379Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 30 m2. a l'interior del garatge. 
Josep Pla , 6

191019102005/07/11 2005/07/25

2379Expedients de llicència d'obres menors. Col·locació de dos pals de fusta de 
manera provisional. Cirerers / Joncar.

192719272005/07/13 2005/07/25

2724 Aquest expedient està relacionat amb els expedients 512/2006 i 
282/2004

Expedients de llicència d'obres menors per reparació de la coberta de l'immoble 
situat al carrer Esquirol número 35 ( permís concedit en data 7 de febrer de 
2005).

193119312005/07/13 2005/07/25

2379 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 246/2004Expedients de permisos per ocupació via pública, grues per instal·lació d'una 
grua-torre a la Ronda Esports núm. 5

194119412005/07/14 2005/07/25

2379 Acceptació cessió per vialitat de parcel·lació. Projecte de 
segregació de la finca situada a l'Av. Catalunya núm. 56 per informe 
previ.

Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació. Av. Catalunya , 65 194219422005/07/14 2005/09/28

2371 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres  
278/2005 i 277/2005

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una grua-torre. 
Avinguda Catalunya núm. 37

196119612005/07/18 2005/07/25

2379Expedients de llicència d'obres menors. Llicència per a divisió horitzontal. 
Passatge Mules , 9 - 11 i Dr. Tomàs Borrell , 10 i 8

196819682005/07/18 2005/09/28

2379Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un gual. Antoni Gaudí , 
32

198619862005/07/19 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors. Fer la connexió al clavegueram. Creus 
, 29 i Estricadors , 8

199619962005/07/10 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors. Fer la connexió a la xarxa general del 
clavegueram. Ronda Esports , 15

199819982005/07/20 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors per reforma de l'habitatge situat al 
carrer Roure Gros núm. 21

200520052005/07/20 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana sensa instal·lació de 
bastida. Vic ,17

200920092005/07/21 2005/09/13

2379 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 2622/2005Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc de l'habitatge situat a 
l'Avinguda Catalunya núm. 40-42(també dita Ctra. Moià).

201620162005/07/21 2005/11/07

2379Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana de l'immoble sense 
instal·lació de bastida. Roure Gros , 27

202320232005/07/22 2005/09/13

2379Expedients de llicència d'obres menors. Reforma d'un edifici plurifamiliar. Creus 
, 83

204620462005/07/25 2005/10/10
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2381Expedients de llicència d'obres menors. Fer 34 m2 de paviment. Hospital , 24 208220822005/07/28 2005/09/13

2381 Aquest expedient no ha estat aprovat.Col·locació d'un rètol. Carrer Anselm Clavé núm. 5-7 211021102005/  /  2005/08/01

2381Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc de dos habitatges. Aldees 
Infantils SOS.

218021802005/08/05 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors. Reformas al bany. Dr. Tomàs Borrell , 
11 , 2n. 2a.

220222022005/08/09 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors. Netejar terreny, repassar la teulada 
d'un cobert i canviar teules. Camí de Can Bosc , 7

220722072005/08/09 2005/09/28

2381Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana de l'edifici sense 
muntatge de bastida.  Sant Sadurní , 12

221322132005/08/09 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 1802 x 0,4 metres quadrats i connexió de 1 ramal. Un sector del 
municipi

222022202005/08/10 2005/12/05

2381Expedients de llicència d'obres menors. Arrebossar 40 m2  la paret  interior i 
canviar 25 m2 les rajoles del terrat. Barcelona , 44.

222222222005/08/10 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors. Condicionament de local per oficina 
bancaria. Plaça Dr. Robert , 1

223722372005/08/10 2005/10/10

2381Expedients de llicència d'obres menors. Repicar i arrebossar la façana sense 
instal·lació de bastida. Vinyetes , 9

224022402005/08/11 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors. Posar 22 m2. de terrasso a una 
habitació. Marinada , 19

228022802005/08/17 2005/09/13

2381Expedients de llicència d'obres menors. Fer una obertura al carrer per poder 
connectar a la xarxa d'abastament d'aigua i la instal·lació d'un nou comptador. 
Marinada , 11

229922992005/08/22 2005/09/13

2397 Aquest expedient esta posat dins la capsa de l'expedient 2005/2321.Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de segregació . Agustí 
Santacruz , 73

232023202005/08/25 2005/12/05

2382Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles i mobles de la cuina 
. Pont de Terme , 9 , 1r.

233823382005/08/29 2005/09/13

2382 Aquest expedient no ha estat aprovatReforma de bany i cuina. Carrer Agustí Santacruz núm. 3 , 1er. 1a. 234023402005/  /  2005/08/29

2382Expedients de llicència d'obres menors. Reparar  25 m2. l'enrajolat del terrat. 
Montserrat , 48

235123512005/08/31 2005/09/13

2382Expedients de llicència d'obres menors. Fer 40 m2. de nou alicatat a la cuina i 
50 m2. de paviment de gres. Montserrat , 17

236123612005/09/01 2005/09/13

2382Expedients de llicència d'obres menors. Pinatar la façana de l'habitatge, amb 
muntatge i desmuntatge de bastida tubular. Vinyetes , 32

236323632005/09/01 2005/10/10

2382Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de dos banys i cuina i 
formació de cambra aïllant per hubitats en bodega. Països Catalans , 5

238123812005/09/02 2005/09/02
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2382Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 6 finestres de fusta per unes 
d'al·lumini, sense variar l'estructura. Ponent , 21

238623862005/09/02 2005/09/28

2382 Hi ha un escrit que fa referència al permís d'obresExpedients de llicència d'obres menors per la rehabilitació d'un edifici entre 
parets mitgeres. Carrer Hospital núm. 30

240424042005/09/05 2005/09/13

2382Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de l'habitatge i construcció de 
porxo en el jardí. Estatut , 33

240724072005/09/05 2005/09/13

2382Expedients de llicència d'obres menors. Reforma cuina . Llevant , 19 242524252005/09/05 2005/09/13

2382Expedients de llicència d'obres menors. Reparar la tribuna per danys causats 
per un camió, col·locan una petita bastida. Avinguda Catalunya , 5

242624262005/11/02 2005/11/07

2382 Aquest expedient no ha estat aprovatPicar i rejuntar una paret mitjera. Creus , 4 244724472005/  /  2005/09/09

2382Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar un pal de fusta . Riells 247324732005/09/12 2005/12/19

2383Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 40 m2. les rajoles del bany. 
Roger de Flor , 12

250825082005/08/25 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 70 m2. el local. Agustí 
Santacruz , 41

251325132005/09/12 2005/09/28

2383Expedients de llicència d'obres menors. Llicència per la divisió horitzontal. 
Montserrat , 9 i Ponent , 8

251425142005/09/14 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de dos banys .  Maresme , 3 253725372005/09/19 2005/09/28

2383Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 17 m2. de rajoles de la cuina . 
Dr. Fleming , 25 , 2n. 2a.

255225522005/09/20 2005/09/28

2383Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cambra de bany.  
Barcelona , 52

257125712005/09/21 2005/09/28

2383Expedients de llicència d'obres menors. Reformes a la tanca de la parcel·la.  
Creus , 10

259025902005/09/22 2005/09/28

2383Expedients de llicència d'obres menors per canviar 15 ml. El desaigua de 
l'habitatge situat a la plaça Doctor Robert núm. 5

259425942005/09/23 2005/10/10

2383 Aquesta llicència no ha estat aprovada.Construcció d'un dipòsit .  Carrer Ntra. Sra. de Núria núm. 18 260026002005/  /  2005/09/23

2383Expedients de llicència d'obres menors. Col·locació de rètols a la via pública. 
Pl. Dr. Robert , 1

260626062005/09/25 2005/11/21

2383Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar les parets i el terra de la 
cuina en 5,5 m2. i del bany en 3 m2.  Agustí Santacruz , 97 , 6 è. 2a.

260826082005/09/24 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Tallar 10 alsines. Parcel·les 88 i 17 
dels polígons 11 i 12 - Paratge La Serra o el Sot de Comes.

260926092005/09/26 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT.  Av. 
Escoles

262326232005/09/27 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Substitució de 7 marcs de fusta per les 
finestres per marcs d'alumini. Agustí Santacruz , 97 , 6è. 1a.

264226422005/09/28 2005/10/10
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2383 Sol·licitud de correció de les taxes aplicades a la llicència d'obres.Expedients de llicència d'obres menors. Actualització de la instal·lació electrica 
a la normativa vigent. Agustí Santacruz , 97 , 6è. 1a.

264326432005/09/28 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Impermeabilització i canvi de rajoles 
del terrat. Dr. Tomàs Borrell , 16

266626662005/09/30 2005/10/10

2370Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de grua torre per obres 
marca Pingow, model P-15, amb RAE 88995 B. Carrer Farigola núm. 2-4

267826782005/  /  2005/  /  

2383Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 4 m2. les rajoles de la cambra 
de bany i 8 m2. les de la cuina.  Segadors , 9 , baixos.

268326832005/10/03 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors.  Enderroc habitatge.  Mossèn Baldelló , 
74.

268726872005/10/03 2005/11/07

2383 Denegat el permís.Expedients de llicència d'obres menors.  Col·locació d'una porta a la entrada 
del patí i construcció d'un mur de tancament al altre bande del patí. Denegada 
l'autorització.  Sant Sadurní , 1.

268826882005/07/24 2005/10/04

2383 Aquest expedient no ha estat aprovatEnderroc d'uns envans i construcció d'un de nou.  Carrer Creus núm. 65 baixos 269326932005/  /  2005/10/04

2383Expedients de llicència d'obres menors. Fer una contraparet per reforçar-la , de 
9 x 1,5 mts. Hospital , 60

270327032005/10/04 2005/10/10

2383Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació.  Esquirol , 6 i 
7.

273127312005/10/07 2005/11/07

2383Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la paret i terra del 
bany. Ctra. Sant Llorenç , 43 , pral. 1a.

273627362005/10/08 2005/11/07

2383Expedients de llicència d'obres menors. Per posar paviment de gres damunt de 
l'existent en tota la superficie de l'habitatge. Agustí Santacruz , 67.

273727372005/10/08 2005/10/24

2383Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de 9 m2. de la cuina 1 12 m2. 
del bany. Antoni Gaudí , 9 .

275727572005/10/11 2005/10/24

2383 Aquest expedient no ha estat aprovatRehabilitació de façana posterior. Carrer Sant Joan núm. 9 279927992005/  /  2005/10/17

2384Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de coberta i façana .  Roure 
Gros , 31.

280628062005/10/17 2005/12/19

2384Expedients de llicència d'obres menors. Reforma interior de vivenda.  Agustí 
Santacruz , 3, 1r. 1a.

281428142005/10/18 2005/11/21

2384Expedients de llicència d'obres menors. Repasar 4 m2. la façana. Doctor 
Tomàs Borrell , 2.

283628362005/10/20 2005/10/24

2384Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la cuina . Amargura , 
3 , àtic , 1a.

284828482005/10/21 2005/10/24

2384Expedients de llicència d'obres menors. Desmuntar una cuina treient els 
armaris i rajoles. Esquirol , 25

285128512005/10/22 2005/10/24

2384 Sol·licitud d'informació de  les obres que executa el Sr. Josep M. 
Comellas.

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina.  Hospital , 15 287328732005/10/25 2005/11/21
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2385 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
150/2004, 151/2004, 493/2005 i 158/2005

Expedients de llicència d'obres menors per fer la connexió de clavegueram i 
aigües pluvials. Carrer Gallifa núm. 3-5

289028902005/10/27 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 70 m2. el terra de l'habitatge.  
Pervera , 20 baixos.

290229022005/10/28 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar 8 m2 el jardí. Dr. Fleming , 
20

291529152005/10/29 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Per desbrossar la parcel·la i treure 
l'arbrat existent. Passeig Oliveres , 3

291629162005/10/29 2005/12/19

2385Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de bany i cuina . Sant 
Sebastià , 10

292129212005/10/31 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Reparar balcó per danys causats per 
un camió. Agustí Santacruz , 21

294829482005/11/04 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Per fer encreuament aerí de línia 
telefònica. Barcelona ,11

296229622005/11/05 2005/11/07

2385Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles del bany i cuina en 45 
m2. Passeig de les Oliveres

296329632005/11/07 2005/12/05

2385Expedients de llicència d'obres menors. Per obrir rasa per a  connectar a la 
xarxa de desaigües.  Camí Lloveres s/n

296929692005/11/07 2005/12/05

2385Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de cuina i bany, d'acord 
amb les superfícies que figurena a l'expedient. Carrer Sant Joan número 39, 
3er. 2a.

297029702005/11/07 2005/12/05

2385Expedients de llicència d'obres menors. Per la reforma de la cuina de 8 m2. 
Atzucac , 4

297229722005/11/07 2005/12/05

2385 Aquesta llicència no ha estat aprovadaReparació del paviment d'un tram de l'accés a la carretera C-59 i trams 
interiors. Carrer Pins del Ne i Avinguda Les Sabrugues.

299429942005/  /  2005/11/09

2385Expedients de permisos per ocupació via pública, grues.  Instal·lació i posterior 
desmuntatge de grua-torre. Peri Santo Domingo , carrer 1 i 2  - parcel·la 8

300830082005/11/10 2005/11/21

2385Expedients de llicència d'obres menors. Reparació del terrat de la finca de la 
seva propietat. Roure Gros , 3

304730472005/11/15 2005/12/05

2385 Aquest expedient està relacionat amb el expedient d'obres 
2309/2005

Expedients de llicència d'obres menors per la instal·lació d'una grua-torre 
desmuntable. Carrer Onze de Setembre núm. 20

305730572005/11/15 2005/12/05

2369 Aquest expedient esta dins la  carpeta 2005/455Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instal·lació grua-torre 
per obres. Consell de Cent 32 i Mestral 4-6-8.

310131012005/11/18 2005/11/21

2386Expedients de llicència d'obres menors.  Reformar cuina  12 m2.  Dominguet , 4 
, 1r.

335033502005/12/10 2005/12/10

2386Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de les tanques de les 
parcel·les del carrer Esquirol , 20.

336133612005/12/12 2005/12/19
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2386Expedients de llicència d'obres menors. Canviar el terra en 87 m2. Passatge 
Mules , 8 , 2n. 1a.

344834482005/12/10 2005/12/19

2386 Aquest expedient no ha estat aprovatReparació de la teulada i d'un mur. Camí de Lloveres núm. 55 368636862005/  /  2005/12/29

2376 Reclamació presentada contra la liquidació practicada en 
l'expedient d'obres 1307/2005

Expedients de llicència d'obres menors per a tancament de façanes. Carrer 
Mossèn Josep Rossell núm. 11

130713072005/05/13 2006/03/20

2197 Sol·licitud inspecció obres.Expedients de llicència d'obres menors. Legalització d'un cobert annex  de la 
casa. Sant Pau , 12

208920892005/07/29 2006/11/27

2385Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar línia de baixa tensió. Carrer 
Castell de Montbui

293929392005/11/03 2006/03/06

2385Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar el terra del garatge 6,30 x 7 
m. i canviar tres finestres sense modificar estructura. Hospital , 70

306130612005/11/16 2006/01/09

2385Expedients de llicència d'obres menors. Reparar i pintar façanes . Coll de 
Poses cases núms. 14-16

309930992005/11/18 2006/05/15

2385Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de les taulades (28 x 8 
metres) de les naus de la granja. Paratge Can Masclans.

312131212005/11/21 2006/01/09

2385Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 25 m2. de rajoles en el bany i 
5,5 m. del terra. Joncar , 10

316131612005/11/22 2006/01/09

2385Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar un sòcol de 1,5 m d'alçada i 
pintar la façana. Sant Sadurní , 24

325832582005/11/28 2006/01/09

2385Expedients de llicència d'obres menors execució de les obres contingudes en el 
projecte "conducció i subministrament de Gas Natural. Tram Caldes de Montbui-
Moia" modificat entre els vèrtex V-O/1 i V-Q/1, autoritzades per la Comissió de 
Govern el dia 27 de novembre de 2000 i el 21 de juliol de 2003

332933292005/12/01 2006/03/06

2385Expedients de llicència d'obres menors. Parcel·lació-segregació de finca. 
Pompeu Fabra cantonada Castanyers

334933492005/12/02 2006/09/18

2386Expedients de llicència d'obres menors.   Substituir banyera per plat de dutxa. 
Pont de Terme , 6 ,baixos.

343434342005/12/16 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Substituir teules trencades en 3 m2. 
Sant Isidre, 3

356535652005/12/19 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lació de dos pals de fusta. Riells 
, 1-3.

357335732005/12/19 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina consistent en el 
canvi de rajoles i armaris en 15 m2. i el terra de la cuina i menjador en 20 m.  
Agustí Santacruz, 78.

358935892005/12/20 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar desperfectes d'arrebossat en 
parets interiors de l'habitatge i de façana. Figueretes , 11.

359035902005/12/20 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar , enguixar i acabar els 
aparadors de la botiga, així com treure les portes metal·liques.  Agustí 
Santacruz , 45

363436342005/12/23 2006/02/06

19/12/2016 Pàgina 697 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2386Expedients de llicència d'obres menors. Canviar 10 m2.  de rajoles.  Sant 
Quirze , 1

364836482005/12/27 2006/01/09

2386Expedients de llicència d'obres menors. Pintar 10 m2. de terrassa i posar 
rajoles. Ponent , 7

365536552005/12/27 2006/01/09

2386 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 2811/2005.Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc de dos habitatges . Sant 
Quirze , 2 cantonada Folch i Torras.

366536652005/12/28 2006/02/20

2386 Sol·licitud per revisar l'impost aplicat a la llicència d'obres 3687/2005Expedients de llicència d'obres menors. Canviar la porta del carrer, sense 
modificar estructura.  Estricadors , 11 A baixos

368736872005/12/29 2006/01/09

2378 Aquest expedient esta dins l'expedient d'obres 2005/1727.Expedients de llicència d'obres menors. Canviar la porta del garatge que 
actualmente es de fusta per una de ferro. Joncar  ,  1

370537052005/12/30 2006/02/20

2373 Sol·licitud de llicència activitat.Expedients de llicència d'obres menors. Implantació d'un parc solar fotovoltaIc 
de fins a 100 kwp. Mas Villar.

102710272005/04/16 2007/04/02

2385Expedients de llicència d'obres menors. Adaptació d'un dels serveis i un dels 
accessos al local. Agustí Santacruz ,102.

288128812005/10/26 2007/01/08

2630Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles d'un bany petit de 
2,30 x 1,40 mts. Baixador Torra , 1

442006/01/02 2006/02/06

2630 Aquest expedient no ha estat aprovat.Adequació de local per l'activitat de ludoteca.  Carrer Sant Saturi núm. 1, 1er. 42422006/  /  2006/01/09

2630 Hi ha un requeriment de paralització obres data 10-10-2006. Aquest 
expedient està relacionat amb l'expedient número  226/2007 que 
sol·licita una prorroga de la llicència d'obres

Expedients de llicència d'obres menors per realitzar moviments de terres i crear 
feixes i talussos al Camí de Lloveres núm. 20

54542006/03/18 2006/07/24

2630Expedients de llicència d'obres menors. Reformar el bany i substitució de 
sanitaris i les rajoles en 4 m2. Barcelona , 8.

56562006/03/21 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de la cambra de 
bany en 23 m2. Atzucat , 6

59592006/03/24 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors.  Realitzar les obres necessàries per la 
instal·lació d'un ascensor. Sant Joan, 9

60602006/03/24 2006/09/18

2631Expedients de llicència d'obres menors per l'obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 262 x 0,4 m2. . Plaça Josep Umbert Ventura.

61612006/03/24 2006/04/11

2631Expedients de llicència d'obres menors. Substituir la porta del garatge i la porta 
petita lateral d'accès de l'habitatge. Vinyetes , 15

62622006/03/28 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors. Repassar i pintar la façana sense 
bastida. Passatge Mules , 7

64642006/03/29 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors. Fer l'envà de separació del local 
comercial de l'edifici.  Ptge. Mules , 2

65652006/03/31 2006/05/29

2631Expedients de llicència d'obres menors. Renovació i redefinició de l'escala 
interior i nou accés de la finca.  Sant Pau , 16

66662006/04/03 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la façana. Creus , 81 67672006/04/05 2006/04/19

2631Expedients de llicència d'obres menors. Fer un bany aseo.  Sagrera, 19 A 68682006/04/06 2006/05/15
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2631Expedients de llicència d'obres menors. Reformar bany i canviar les finestres 
de la casa. Ildefons Cerdà , 20

69692006/04/07 2006/07/10

2648 Cessió de titularitat de la llicència d'obres amb  número d'expedient 
70/2006 i 71/2006

Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar vivenda unifamiliar 
situada al carrer Pont de Terme núm. 34

71712006/  /  2006/11/27

2631Expedients de llicència d'obres menors. Per a forrar de pedra el mur de la 
façana , en 120 m2., havent de picar prèviament el morter de la finca.  
Parlament , 19

72722006/04/11 2006/05/15

2631Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar el patí de 50 m2. Sant 
Sadurni , 1

73732006/04/12 2006/05/15

2631 hi ha un altre  expedient amb el número 74/2006  Isabel Sacasas 
Garriga.

Expedients de llicència d'obres menors. Realització d'una petita cala per 
realitzar una comprovació de la xarxa existent. Pl. Dr. Miquel Vila

74742006/01/11 2006/01/23

2631 Expedients de llicència d'obres menors per reformar la façana en habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situades al carrer Zamenhoff núm. 8

76762006/04/20 2006/05/15

2632Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina de 6 m2. i bany de 
3,5 m2. Ctra. Sant Llorenç Savall , 43, 1r. 2a.

77772006/04/20 2006/05/15

2632 Renovació permís d'obres 165/1996Expedients de llicència d'obres menors. Per acabar els interiors del pis. Pl. Dr. 
Robert , 9

78782006/04/21 2006/06/13

2632Expedients de llicència d'obres menors. Canvi de paviment i impermeabilització 
de parets i sanejat de parets. Segadors , 2

80802006/01/12 2006/02/06

2632Expedients de llicència d'obres menors per sanejar una fuita del clavegueram 
de fora al carrer cap a l'interior de l'immoble, d'una longitud de 2,5 ml., situades 
al carrer Creus amb carrer Esquirol

81812006/04/27 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina i el bany i retirar 
rajoles en 45 m2 de la vivenda siutada al carrer Doctor Fleming núm. 25, àtic 
2a.

82822006/04/27 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors. Col·locar rètol i banderola. Rector 
Tomàs Vila , 22 , 1r.

83832006/04/27 2006/05/15

2632Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar catas en la cimentació de la 
vivenda. Barcelona ,18

84842006/04/25 2006/05/15

2632Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de la cuina en 17 m2.  
Mossèn Baldelló , 16

85852006/01/12 2006/02/06

2632Expedients de llicència d'obres menors. Enderrocar envà provisional. Barcelona 
, 42 , baixos

86862006/04/28 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana , sense bastida. Santo 
Domingo , 6

88882006/05/02 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar el terra del garatge amb gres 
ceràmic, amb una superficie de 150 m2.

89892006/05/02 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar el terrat de 17 m2. Mossèn 
Josep Rossell, s/n

90902006/05/03 2006/05/15
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2632 Aquest expedient esta relacionat amb  l'expedient 1875/2005. Hi ha 
un expedient número 2006/91 bis Francesc Macià Permanyer.

Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un cobert dins l'espai 
lliure i privat i enderroc d'un mur. Barcelona , 56

91912006/01/12 2006/02/20

2632 Aquest expedient d'obres no ha sigut aprovatCanviar el terra en 90 m2 i el rètol.  Travessia , 18 92922006/  /  2006/05/04

2632Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 20 m2. del patí. Sant 
Sebastià , 18

93932006/05/04 2006/05/15

2632 Sol·licitud plànol del clavegueram del carrer Sant Sebastià.Expedients de llicència d'obres menors. Connexió a la xarxa del clavegueram. 
Sant Sebastià , 12

94942006/05/05 2006/05/29

2632Expedients de llicència d'obres menors. Reformar la cuina d'11,2 m2.,canviar 
rajoles,mobles i desaïgues i terra de terrassa de 15,6 m2. Avinguda Castell de 
Montbui ,36

95952006/05/05 2006/05/29

2632 Aquest expedient no ha estat aprovat.Treure els col·lectors solars existents que estàn integrats a la teulada i preparar 
la coberta per la instal·lació de nous col·lectors.   Esquirol núm. 42

96962006/  /  2006/05/05

2632Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un porxo. Avinguda 
Catalunya , 19

97972006/05/05 2006/05/15

2632 Hi ha un altre expedient amb el número 98/2006 a nom de Xavier 
Pineda Masclans

Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar un terrat de 50 m2.  Llorens 
Artigas, 17

98982006/01/13 2006/02/08

2632Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana , sense bastida. Santo 
Domingo , 4.

99992006/05/12 2006/05/29

2632 Aquest expedient no ha estat aprovatCanviar una biga de fusta per una de pòrtland. Vic , 38 1001002006/  /  2006/05/12

2632Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instal·lar una grua 
torre.  Barcelona ,11 i Agustí Santacruz , 92.

1021022006/05/15 2006/06/13

2632Expedients de llicència d'obres menors. Llicència parcel·lació solars. Padró 40 
D i 42.

1041042006/05/15 2006/07/24

2633Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana de 8 x 4 metres , 
sense bastida. Sagrera , 8

1051052006/05/15 2006/06/13

2633 Aquest expedient no ha estat aprovatConnectar el clavegueram a la xarxa pública. Roure Gros núm. 37 1061062006/  /  2006/04/10

2633Expedients de llicència d'obres menors. Canviar la porta d'entrada i col·locar 
una reixa a la finestra. Vic , 34

1081082006/05/20 2006/05/29

2633Expedients de llicència d'obres menors. Arreglar la vorera de l'entrada del 
garatge. Jaume Balmes , 8

1091092006/05/19 2006/05/29

2633Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana de 5 x 9 metres , 
sense bastida. Rector Tomàs Vila , 1.

1101102006/05/23 2006/06/13

2633Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc d'un edifici. Esquirol , 35 1111112006/05/22 2006/05/29

2633 Aquest expedient no sembla aprovat ja que no hi ha ni comunicat ni 
certificat de l'aprovació de la llicència d'obres

Expedients de llicència d'obres menors per revestir les parets amb pedra i fusta 
i pintar, posar persianes metàl·liques correderes als finestrals i col·locació d'un 
rètol a la finca situada al carrer Anselm Clavé núms. 5 - 7 local 2

1141142006/  /  2006/05/30
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2633Expedients de llicència d'obres menors. Reparar els pilars de tanca , per 
col·locar baranes  i pintar 20 m2. de façana sense bastida. Llorens Artigas núm. 
47

1151152006/05/30 2006/10/30

2633Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles i mobles de la cuina, 
amb 5,25 m2 de terra i 25 m2 de parets.  Vinyetes , 17 , 1er. 1a.

1161162006/05/30 2006/06/13

2633Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles del bany petit de 1,5 
x 1,5 metres. Ponent , 28

1181182006/06/01 2006/06/13

2633Expedients de llicència d'obres menors. Ampliació interior de la sala d'estar. 
Consell de Cent , 40

1191192006/06/02 2006/06/13

2633Expedients de llicència d'obres menors. Reparar l'escala de l'entrada , col·locar 
gres a tota la terrassa frontal d'un total de 56 m2 i reparar la barana exterior de 
7 mts. Lineals. Dr. Bosch i Gimpera , 15.

1201202006/06/02 2006/06/26

2633 Denegació.Expedients de llicència d'obres menors. Denegació de la llicència per la divisió 
horitzontal. Ctra. Sant Llorenç ,17

1221222006/06/01 2006/07/10

2633Expedients de llicència d'obres menors. Fer un bany de 6 m2. Llevant , 19 1241242006/06/19 2006/06/26

2633Expedients de llicència d'obres menors. Fer divisió horitzontal. Ctra. Sant 
Llorenç Savall , 11

1261262006/06/19 2006/07/10

2633Expedients de llicència d'obres menors. Treure parets velles del jardí de 15 m2. 
Mossèn Jacint Verdaguer , 22

1281282006/06/21 2006/06/26

2657 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres número 
132/2006. Aquest expedient va quedar suspes

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc de 2 habitatges 
unifamiliar situats al carrer Les Roques núm. 16 i 17 cantonada carrer Ildefons 
Cerdà

1311312006/  /  2006/06/23

2633Expedients de llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació. Agustí 
Santacruz , 79 i Camí de Lloveres , s / n

1331332006/06/27 2006/09/05

2633Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'un muret lineal d'uns 8 
metres. Països Catalans , 9

1341342006/06/27 2006/07/10

2634Expedients de llicència d'obres menors per obrir el carrer fins l'escomesa 
d'aigua general per connectar la nova escomesa d'aigua al seu immoble, situat 
al carrer Travessia Pont de Terme núm. 9

1361362006/06/30 2006/07/24

2634Expedients de llicència d'obres menors. Acabar de tancar un envà fins el 
sostre. Marinada , 9

1381382006/07/03 2006/07/10

2634 Renovació llicència 1728/2005. Existeix un altre expedient amb el 
número 2006/139 a nom de David Sanchez Suesa

Expedients de llicència d'obres menors. Reforma de la cuina. Dr. Fleming, 23 , 
4rt. 2a.

1391392006/01/18 2006/02/20

2634Documentació als efectes d'obtenir la 1a. Ocupació. No a llicència d'obres. 
Modificacions aparcaments-

1401402006/  /  2006/01/18

2634Documentació presentada als efectes de la 1a. Ocupació. No a llicència 
d'obres. Modificacions habitatges. Agustí Santacruz , 91.

1411412006/  /  2006/01/18

2634Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles del terra d'una 
habitació de 12 m2. Agustí Santacruz , 58 , 1r. 2a.

1421422006/07/05 2006/07/10
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2634Expedients de llicència d'obres menors per picar i arrebossar la paret exterior 
de 5 x 7 m2, sense instal·lar bastida, carrer Llevant núm. 3-5

1431432006/07/10 2006/07/24

2634 Hi ha un decret de paralització d'obresExpedients de llicència d'obres menors per explanació i reblert de terres a la 
finca Mas Lloveras.

1441442006/07/11 2006/07/24

2634Expedients de llicència d'obres menors. Reparar la teulada de la finca. Plaça 
Sagrera , 3.

1451452006/01/18 2006/04/19

2634 Aquest expedient va resta suspès per falta de documentació 
requerida  en l'informe tècnic.

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'una coberta situats al 
pati de la finca del carrer Padró núm. 18

1471472006/  /  2006/07/12

2635Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles de cuina i bany en 40 
m2., així com 80 m2. del terra. Avinguda Castell de Montbui, 17 , 1r. 2a.

1511512006/07/17 2006/07/24

2635Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de la cuina i bany 
de 6 m2. i 4 m2. respectivament. Torrent Fondo ,28

1521522006/07/15 2006/09/18

2635 Denegació de la llicència.Expedients de llicència d'obres menors. Denegació de la llicència per la retirada 
d'una cabina telefónica. Avinguda Escoles , 67

1531532006/07/14 2006/10/30

2635Expedients de permisos per ocupació via pública, grues. Instal·lar una grua-
torre. Sant Quirze s/n.

1551552006/07/19 2006/09/05

2635Expedients de llicència d'obres menors. Reparar la teulada i reformar la cuina 
de 8 m2. i el bany de 6 m2. Esperannça, 6

1571572006/07/20 2006/07/24

2635 Requeriment paralització obres. Aquest expedient no hi ha cap 
paper per pensar que ha estat aprovat

Expedients de llicència d'obres menors per legalitzar unes obres consistents en 
la construcció d'un paviment i els seus marges laterals per accedir al cobert 
situat a la part posterior de la finca del carrer Barcelona núm. 56 fetes sense la 
prescriptiva llicència municipal.

1591592006/  /  2006/07/20

2660 Sol·licitud autorització per començar les obres d'enderroc de la casa 
i de l'entrada al Park Xifreda  27/07/07

Expedients de llicència d'obres menors per enderroc del edifici situat al carrer 
Agustí Santacruz núm. 62

1601602006/07/21 2006/12/28

2636 Sol·licitud d'inspecció per part dels serveis tècnics municipals a 
l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló , 26

Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de 2 m2. de sócal aplacat 
de pedra natural. Mossèn Baldelló , 26

1631632006/07/22 2006/09/18

2636Expedients de llicència d'obres menors. Pavimentar 45 m2. dels baixos de 
l'immoble. Barcelona , 42, baixos

1661662006/07/25 2006/09/05

2636Expedients de llicència d'obres menors. Canviar rajoles d'un terrat de 26,5 m2., 
enrajolar 11 m2. de paret de garatge i refer la paret que dona al patí de 
l'Ajuntament. Avinguda Catalunya , 12

1671672006/07/26 2006/09/05

2637Llicència d'obra menor. Fer un nou centre de transformació ET-153 "Gurri". 
Carrer Miquel Martí i Pol.

1691692006/07/26 2006/09/18

2637Llicència d'obres menors. Fer la connexió a la xarxa de clavegueram. Carrer 
Sant Quirze cantonada Folch i Torres

1711712006/07/27 2006/09/05

2637Llicència d'obres menors. Canviar les rajoles del bany i la cuina de 15 m2. 
Carrer Barcelona , 24

1721722006/07/27 2006/09/05

2637 Denegació de la llicència.Llicència d'obres menors. Denegació de la llicència per la reforma de la 
teulada.  Carrer Sabrugues , 7

1741742006/07/28 2006/10/03
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2637Llicència d'obres menors. Aplacar 24 m2. de pedra exterior a la façana . Carrer 
Montserrat núm. 6

1771772006/08/03 2006/09/18

2637Llicència d'obres menors. Col·locar una bastida a la façana,  restaurar la 
teulada i construir un bany . Carrer Pervera número 17

1801802006/08/08 2006/09/05

2637Llicències d'obres menors. Reformar un bany de 2,5 m2, canvi de sanitaris, 
rajoles i pavimentació. Carrer Ildefons Cerdà núm. 37

1811812006/01/03 2006/09/08

2637Llicència d'obres menors. Reconstruir un mur d'un metre quadrat exterior. 
Carrer Dr. Zamenhof núm. 2

1821822006/09/02 2006/10/03

2637Llicència d'obres menors. Reformar el bany petit de 2,20 m2.  Camí Can Bosch 
núm. 17

1831832006/09/07 2006/10/03

2637Llicències d'obres menors. Treure rocalla i fer una jardinera al jardí.  Carrer 
Bassella núm. 74

1841842006/09/07 2006/10/03

2638Llicència d'obres menors. Restaurar i pintar façana amb bastida estructural. 
Carrer Barcelona núm.46

1881882006/09/06 2006/09/18

2638Expedients de llicència d'obres menors. Estesa de 125 m. de línia elèctrica 
aèria BT i un suport de fusta, diversos treballs.  Mn. Baldelló

1891892006/01/19 2006/03/06

2638Llicència d'obres menors. Arranjament de la façana amb instal·lació de bastida 
metàl·lica homologada. Carrer Estricadors núm. 41

1901902006/09/13 2006/10/03

2638 Promotor de l'obra Immobassella 2005Llicència d'obres menors . Instal·lar una grua-torre i posteriorment desmuntar-
la.  Carrer Bassella núm. 55 - 59.

1911912006/09/04 2006/10/03

2640Llicència d'obres menors. Instal·lació d'una grua-torre desmuntable. Passeig de 
les Oliveres núm. 3.

1921922006/09/04 2006/10/03

2640 aquest expedient ha quedat sense efecte, degut a la presentació en 
data 13-10-2010 d'un nou projecte expedient 2010/66

Expedients de llicència d'obres menors  per l'enderroc d'un conjunt d'edificis 
entre mitgeres al carrer Sagrera núm. 15

1931932006/08/11 2006/10/14

2640Llicència d'obres menors. Col·locar una fusta rotulada amb decoració i nom. 
Carrer Joan Maragall núm. 4

1951952006/08/31 2006/10/30

2640Llicència d'obres menors. Pavimentar el patí de 25 m2. amb pedra. Carrer 
Ildefons Cerdà núm. 33

1961962006/08/09 2006/10/03

2640 Es un error no és cap expedient d'obres.Es un error. No és cap expedient d'obres 1971972006/  /  2006/  /  

2640Llicència d'obres menors. Canviar les rajoles del bany i de la cuina, de 13 m2 i 
24 m2 aproximadament. Carrer Sant Climent núm. 26

2002002006/01/09 2006/10/03

2639Llicència d'obres menors. Reparar el balcó. Avinguda Catalunya núm. 5 2032032006/09/05 2006/10/16

2639Llicència d'obres menors. Rehabilitació façanes.  Carrer Sant Joan núm. 46-48 2042042006/09/05 2006/10/03

2639 Presentació modificació expedient d'obres 3329/2005.Llicència d¡obres menors. Variació del traçat projectat, originat per la 
Modificació del projecte construcció de la variant de la C-59 a Sant Feliu de 
Codines per part del Departament d'obres Públiques de la Generalitat. 
Expedient d'obres 3329/2005.

2062062006/  /  2006/08/08
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2639Llicència d'obres menors. Pintar la façana sense bastida. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 85-89

2092092006/09/20 2006/10/16

2639Llicència d'obres menors . Substituir un pal de fusta per un pal de formigó.  
Carrer Parlament núm. 22

2102102006/09/21 2006/10/16

2639Llicència d'obres menors. Trasllat de  pals de fusta en una parcel·la privada . 
Carrer Torrent Fondo

2112112006/09/21 2006/11/27

2639 Sol·licitud autorització tala d'abres a la Diputació de Barcelona.Llicència d'obres menors. Tala d'abres i neteso se sota bosc.  Ctra. C-1432B. P. 
Km. 0,050 al 1,934

2122122006/09/08 2006/12/28

2639 Proposta concessió bonificació sol·licitada pel concepte de l'impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Llicència d'obres menors. Fer la reparació de la coberta del torreó. Carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 32

2132132006/09/27 2006/10/30

2639 Aquest expedient sols hi la sol·licitud.Expedients de llicència d'obres menors per obrir vorera per conectar tub de 70 
cms. Carrer Montserrat núm. 6

2142142006/  /  2006/09/27

2640Llicència d'obres menors. Reforma de la coberta i façana de l'edifici 
plurifamiliar. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 3-5

2182182006/09/29 2006/10/03

2641Llicència d'obres menors. Construir una piscina descoberta en casa unifamiliar.  
Carrer Roca d'en Corbins núm. 1

2202202006/09/30 2006/10/30

2642Llicència d'obres menors. Instal·lar grua automontant per les obres del carrer 
Ronda Esports parcel·la núm. 20.

2212212006/10/02 2006/10/30

2642Llicència d'obres menors. Construcció d'una paret adossada a l'existent per 
sectorització o separació del local (bar) amb escala d'accés a les vivendes 
superiors.  Carrer Agustí Santacruz núm. 6 baixos.

2232232006/10/04 2006/12/28

2642Llicència d'obres menors. Llicència de parcel·lació. Ctra. Sant Llorenç núm. 17 i 
carrer Sagrera núm. 1

2242242006/10/04 2006/10/16

2642Llicència d'obres menors. Substituir la porta del garatge sense modificar 
l'estructura i canvi de la vorera de la piscina de 23 ml. Carrer Agustí Santacruz 
núm. 67

2252252006/10/07 2006/11/13

2642Llicència d'obres menors. Fer la connexió al clavegueram per l'habitatge.  Camí 
del Dipòsit núm. 11

2262262006/10/11 2006/11/13

2642Llicència d'obres. Reformar la cuina de 3,5 x 1,75 m. Carrer Doctor Fleming 
núm. 29 , 4rt. 1a.

2272272006/10/13 2006/11/27

2642Llicència d'obres menors. Llicència per la divisió horitzontal. Carrer Pont del 
Terme núm. 8 i Travessia Pont de Terme núm. 2

2302302006/10/13 2006/10/16

2642Llicència d'obres menors. Construcció d'una gàbia per aus rapinyaires. Paratge 
del Pi Solitari , s/n.

2312312006/10/16 2006/12/13

2642Llicència d'obres menors. Reparar 25 m2 d'enrajolat del terrat. Carrer 
Montserrat núm. 48

2322322006/10/18 2006/11/27

2671 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 136/2006 bis ara 
1064/2006

Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació grua-torres per obres 
desmuntable carrer Hospital núm. 17-19 cantonada Pont de Terme número 16

2362362006/10/25 2006/10/30
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2642Llicència d'obres menors. Refer la paret de marge de pedra . Carrer Doctor 
Zamenhoff núm. 6

2372372006/10/25 2006/10/30

2642Llicència d'obres menors. Millorar el servei eléctric.  Camí Lloveres, s/n. 2392392006/11/02 2006/11/26

2642Llicència d'obres menors. Reformar la cuina i el bany de 9 m2 respectivament. 
Carrer Agustí Santacruz, 79.

2402402006/10/31 2006/11/27

2643 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 1760/2005Llicència d'obres menors. Reformar el bany i la cuina. Carrer Travessia núm. 12 
, 3r.

2412412006/11/03 2006/11/27

2643Llicència d'obres menors. Manteniment de tancament de l'hort. Carrer Creus 
cantonada carrer Can Bosch.

2422422006/11/03 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors.  Pavimentar l'entrada del garatge de 100 m2.  Carrer 
Penya Esportiva núm. 1

2432432006/11/08 2006/12/13

2643Llicència d'obres menors. Reformes de l'interior de la vivenda. Carrer Hospital 
núm. 46

2442442006/11/09 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Instal·lar 3 pals de fusta.  Carrer Afores s/n Casa 6 
La Morera (Aldees Infantils SOS)

2452452006/11/09 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Fer una contra paret de 9 x 1,5 m., per reforçar-la. 
Carrer Hospital núm. 60

2482482006/10/17 2006/11/27

2643Llicència d'obres menors. Parcel·lació finca. Carrer Serrats dels Ametllers s/n 
(Pervera núm. 43).

2512512006/12/22 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Reparar els dos balcons.  Carrer Rector Tomàs Vila 
núm. 17

2532532006/11/28 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Reparar els forats de la façana. Carrer Joan Maragall 
núm. 1

2542542006/11/28 2006/12/13

2643 Aquest expedient sols hi la sol·licitud , no sembla aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la retirada d'envans de 6 finestres i 
acondicionar portes d'entrada. Plaça Josep Umbert Rosas número 8

2552552006/  /  2006/11/29

2643Llicència d'obres menors. Canviar una claraboya de vidra al terrat. Carrer 
Baixador Torra núm. 1

2562562006/11/29 2006/12/13

2643Llicència d'obres menors. Col·locar rajoles en el jardí de 30 a 40 m2. Carrer 
Bosch i Gimpera  núm. 13 B

2572572006/12/01 2006/12/13

2643Llicència d'obres menors. Reformes de la cuina de 10 m2. Carrer Mossèn 
Baldelló núm. 18 àtic.

2602602006/12/07 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Reforma de la cuina de 7 m2, bany de 5 m2 i canvi 
de marc a 4 finestres. Carrer Barcelona núm. 10 , 1er.

2612612006/12/11 2006/12/28

2643 Va junt l'expedien Can Mansius 2005, S.L.  Expt. 1330/2005Llicència d'obres menors. Instal·lar grua-torre desmuntable per obres. Avinguda 
Escoles núm. 18

2622622006/12/11 2006/12/28

2643Llicència d'obres menors. Desbrossar el terreny. U. A. Roca Gran de Villar. 2632632006/12/11 2006/12/13

2644 Aques expedient no està aprovatExpedients de llicència d'obres menors per fer un tancament del terreny situat a 
l'Av. Països Catalans s/n

2652652006/  /  2006/12/14
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2644Llicència d'obres menors. Instal·lar tres pals de fusta. Carrer Bosch i Gimpera 
núm. 4   Urb. Racó del Bosc

2662662006/12/14 2006/12/28

2644 Aquest expedient no està aprovat. Parcel·les núm. 22 i 8 del Racó 
del Bosc

Expedients de llicència d'obres menors per unes obres de moviment de terres, 
murs i substracció d'aigua de la riera sense la prescriptiva llicència municipal. 
Parcel·les núm. 8 i 22 del Racó del Bosc

2672672006/  /  2006/12/18

2644Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar l'interior en 15 m2., al 
habitatge del carrer Roure Gros número 11

2852852006/01/25 2006/02/20

2644 Aquest expedient no ha estat aprovat.Excavació de terres i roca . Avinguda Catalunya núm. 65 3243242006/  /  2006/01/27

2644 Es una carpeta verda a dins les tapes de l'expedient d'obres 
sol·licitan certificat urbanístic respecte a la finca situada a la Plaça 
Dr. Robert número 13 i divisió horitzontal de la mateixa

Expedients de llicència d'obres menors era una divisió horitzontal però no es va 
tramitar com a expedient de divisió horitzaontal

3413412006/  /  2006/01/28

2644 Aquest expedient no ha estat aprovat.Realitzar diverses obres menors. Ctra. Sant Miquel del Fai núm. 5 3683682006/  /  2006/01/31

2644Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitar façana principal de 
l'habitatge del carrer Mossèn Baldelló número 12

3703702006/01/31 2006/03/06

2644 Aquest expedient esta relacionat amb  l'expedient 2005/2815Expedients de llicència d'obres menors.  Enderroc d'un cobert. Santo Domingo , 
17

3833832006/02/01 2006/02/20

2644Expedients de llicència d'obres menors per reforma d'un porxo en l'habitatge 
del carrer Ponent número 6

3883882006/02/01 2006/03/06

2644Expedients de llicència d'obres menors per canviar el paviment interior de 20 
m2. a la plaça Esglèsia número 4

4644642006/02/07 2006/02/20

2644 Renovació de la llicència d'obres 49/1999Expedients de llicència d'obres menors per l'acabat  de les obres interiors de 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Ctra. Sant Llorenç núm.28

4914912006/02/08 2006/04/03

2644 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
1931/2005 i 282 / 2004

Expedients de llicència d'obres menors per reparació de coberta en habitatge  
al carrer Esquirol número 35

5125122006/02/09 2006/03/06

2646 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 129/2006Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'edifici plurifamiliar situat 
al carrer Sant Quirze núms. 5-7

5155152006/02/09 2006/04/03

2644Expedients de llicència d'obres menors per reparar arrebossat i posteriorment 
pintar les paret exteriors de la finca del carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 7, 
sense muntatge de bastida

5425422006/02/13 2006/03/06

2644Expedients de llicència d'obres menors per traslladar el pal de fusta a la via 
pública per construcció de vivendes en terreny privat al carrer Camí de Lloveres 
número 11

5525522006/02/13 2006/03/06

2644Expedients de llicència d'obres menors per posar gres a uns 60 m2. del terra de 
la vivenda al carrer Era Nova número 13

5805802006/02/14 2006/03/06

2644Expedients de llicència d'obres menors  per arreglar el jardí traient l'herba i 
posar tova com la que hi ha al voltant al carrer Avinguda Catalunya número 24, 
en uns 200 m2.

5855852006/02/15 2006/03/06

2644 Anul·lada aquesta petició en data 30 de març de 2006Expedients de llicència d'obres menors per realitzar diverses obres menors a la 
finca situada al carrer Barcelona núm. 42- 44

5875872006/02/15 2006/03/30
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2645 Aquest expedient no ha estat aprovatLegalització del local de la Penya Blaugrana. Carrer Creus núm. 1 6266262006/  /  2006/02/17

2645Expedients de llicència d'obres menors per posar reixa a la finestra existent i 
arrebossar la paret des de l'alçada de la finestra fins al terra al carrer Sant Joan 
núm. 16

6276272006/02/17 2006/03/06

2645Expedients de llicència d'obres menors per connexió a la xarxa existent de 
clavegueram al carrer Ronda Esports núm. 5

6446442006/02/20 2006/03/06

2645Expedients de llicència d'obres menors per reformar el garatge situat al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer núm. 32

6476472006/02/20 2006/03/06

2645 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres 
2723/2005  i  930/ 2006

Expedients de llicència d'obres menors per la parcel·lació de la finca situada al 
carrer Padró núm. 40

6896892006/02/21 2006/03/06

2646Expedients de llicència d'obres menors per nova instal·lació d'una línia de baixa 
tensió al carrer Jaume Balmes i el carrer Castanyers

7597592006/02/28 2006/03/06

2646Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina 
descoberta al carrer Nostra Senyora de Núria núm. 31

8008002006/03/03 2006/03/20

2646Expedients de llicència d'obres menors per rascar i reajuntar el paviment de les 
juntes de dues terrasses i arrebossar pilars de les baranes de les terrasses al 
habitatge del carrer Nostra Senyora de Núria núm. 14

8268262006/03/06 2006/03/20

2656Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de garatge en planta 
baixa situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 5

8338332006/03/06 2006/05/15

2656 Aquest expedient no ha estat aprovatReparació mur exterior .  Prat de la Riba núm.1 8658652006/  /  2006/03/08

2656 Llicència aprovada per decret d'alcaldiaExpedients de llicència d'obres menors per a substitució de la porta d'entrada i 
substitució de mitgera, al habitatge situat al carrer Sagrera núm. 11

8738732006/  /  2006/04/11

2656Expedients de llicència d'obres menors per a instal·lar una grua torre per les 
obres situades a l'Avinguda Catalunya núm. 40-42

8878872006/03/10 2006/04/19

2656Expedients de llicència d'obres menors per a substitució de 20 m2. de ratjoles 
al bany de l'habitatge situat al carrer Mestral núm. 3

9019012006/03/11 2006/04/19

2656 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 
2723/2005 i el projecte de parcel·lació 689/2006.

Expedients de llicència d'obres menors per a la instal·lació de grua-torre per a 
realitzar les obres del carrer Padró núm. 40, A,B,C i D.

9309302006/03/14 2006/04/19

2656Expedients de llicència d'obres menors per a la instal·lació de grua-torre per a 
les obres situades al carrer Estatut 3-15

9949942006/03/17 2006/04/19

1975 Aquest expedient no està aprovat. Aquest expedient està relacionat 
amb l'expedient 223/2003

Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'un mur rocalla per 
contenció de terres 98,00 m2. C-59 pk. 20,0 al pk. 21,00

100010002006/  /  2006/01/11

2656Expedients de llicència d'obres menors per a substitució i reubicació de les 
cabines telefóniques existents a la plaça Doctor Miquel Vila

104710472006/03/22 2006/04/19

2669 Aquest expedient inicialment tenia el número   85/2006 bis i ara és 
el número 1051/2006

Expedients de llicència d'obres menors per realitzar una obertura de rasa sobre 
la calçada de 263 x 0,4 m2 per a subministrar gas natural al carrer Ponent 
(tram Antena)

105110512006/04/28 2006/06/26
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2669 Aquest expedient inicialment tenia el número 91/2006 bis i ara és el 
número 1052/2006

Expedients de llicència d'obres menors per restaurar i pintar la façana amb 
ocupació temporal de vial per bastida estructural situades al carrer Agustí 
Santacruz núm. 108

105210522006/05/03 2006/05/15

2668 Aquest expedient inicialment tenia el número 98/2006 bis i ara és el 
número 1053/2006

Expedients de llicència d'obres menors  per obrir rasa al carrer per poder fer 
l'escomessa d'aigua al carrer Hospital núm. 33

105310532006/05/10 2006/06/13

2668 Aquest expedient inicialment tenia el número 139/2006 bis i ara és 
l'expedient número 105472006

Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de la cuina de 9 m2, amb 
canvi de rajoles i mobiliari al carrer Doctor Fleming núm. 23 àtic 2a.

105410542006/07/05 2006/07/10

2662 L'expedient va restar suspès  a la espera de documentació.Expedients de llicència d'obres menors per col·locar una pancarta publicitaria 
de 4 m. amplada x 3m. d'alt situada a Ronda Esports

105510552006/  /  2006/06/28

2662Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de la cambra de bany 
amb canvi de rajoles en 2m x 1,5 mts., de l'habitatge situat al carrer Montseny 
núm. 13

105610562006/07/12 2006/07/24

2662 F.M.M. sol·licita informe emès per la Policia Local respecte a un 
mur existent al carrer Parlament núm. 17. Reclamació presentada 
per la Sra. S. M. per la caiguda del mur de contenció de terres del 
carrer Parlament núm. 15 degut a les pluges.

Expedients de llicència d'obres menors per a la reconstrucció d'un mur exterior 
del habitatge situat a la parcel·la 55 de la urbanització Racó del Bosc

105710572006/01/23 2006/02/20

2662Expedients de llicència d'obres menors per empedrar 30 m2. del jardí i canviar 
25 ml. de la reixa de la tanca a l'immoble situat al carrer Llorenç Artigas núm. 33

105810582006/01/24 2006/02/06

2662Expedients de llicència d'obres menors per la consolidació de terres 
esllavissades i construcció d'un talús en el carrer de la Sagrera número 11

105910592006/01/16 2006/02/20

2662 Sol. de canvi de titularitat de la llicència sol·licitada en l'expedient 
F.G.Ll.

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'un edifici situat al carrer 
Roure Gros núm. 24-28

106010602006/06/30 2006/07/24

2668Expedients de llicència d'obres menors per a enrajolar el terra, canviar porta i 
tapar degoters a la vivenda situada al carrer Ildefons Cerdà número 25

106110612006/04/13 2006/05/15

2670Expedients de llicència d'obres menors  per a la reforma i ampliació de vivenda 
unifamiliar aïllada situada al carrer Pervera s/n

106310632006/03/14 2006/09/05

2632Expedients de llicència d'obres menors. Enderroc edifici. Avinguda Castell de 
Montbui , 4

1011012006/05/12 2007/04/16

2636Expedients de llicència d'obres menors. Enderrocar un edifici entre mitgeres. 
Sant Joan , 47.

1611612006/07/21 2007/01/22

2636 Avant-projecte de construcció d'un cobert.Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una caseta d'eines pel 
treball de camp d'una superficie de 35 m2. Paratge Can Bosch

1641642006/07/22 2007/01/22

2637Expedients de llicència d'obres menors per fer un centre de transformació ET-
155 situades a l'Avinguda Catalunya

1681682006/07/26 2007/05/14

2642Llicència d'obres menors. Estesa de línia electríca aèria BT i el desmuntatge de 
70 m. Avinguda Castell de Montbui núm. 4

2292292006/10/13 2007/02/19

2643 Sol·licitud de declaració d'estat ruïnos de l'edifici.Llicència d'obres menors. Enderroc d'un edifici d'habitatges. Carrer Agustí 
Santacruz núm.2 i Passatge Mules núm. 3

2472472006/11/17 2007/05/14

2643Llicència d'obres menors. Reforma de local.  Carrer Rector Tomàs Vila núm. 30 2642642006/12/14 2007/01/08
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2644Llicència d'obres menors. Segregació i parcel·lació parcel·la.  Carrer Antoni 
Gaudí S7n U.A. "Les Escoles E-6"

2682682006/12/19 2007/03/05

2644Llicència d'obres menors. Canvi de porta persiana metal·lica. Carrer Anselm 
Clave núm. 8

2692692006/12/22 2007/01/08

2644Llicència d'obres menors. Enrajolar 20 m2 del terra. Carrer Sant Quirze núm. 4  
2n.

2702702006/12/22 2007/01/08

2644Llicència d'obres menors. Parcel·lació finques. Carrer Roure Gros 22 i 33. 2712712006/12/23 2007/03/19

2668 Aquest expedient està relacionat amb els expedient d'obres núm. 
217/2006 i 210 / 2008

Expedients de llicència d'obres menors  per l'enderroc d'edifici plurifamiliar 
situat al carrer Barcelona núm. 9 i carrer Agustí Santacruz núm. 90

2722722006/12/27 2007/03/19

2644Llicència d'obres menors.  Construcció d'una tuberia amb els seus 
corresponents pous. Carrer Camí de Lloveres núm. 26 i 28

2732732006/12/28 2007/02/05

2651 Sol. llicència de primera ocupació. Sol. Certificat del nombre 
d'habitatges de l'edifici plurifamiliar. Aquest expedient està 
relacionat amb l'expedient 1/2005

Expedients de llicència d'obres menors per a la legalització del projecte 
modificat de construcció d'un edifici plurifamiliar a la plaça Doctor Robert núm. 
7 i carrer Joncar núm. 5

8328322006/03/06 2007/10/08

2637 Decret paralització obresLlicència d'obres menors. Legalització d'una piscina .  Carrer Bosch i Gimpera 
núm. 30

1781782006/08/04 2008/04/14

2644 Sol·licitud de canvi de titularitat llicència 1ª ocupació de la Sra. 
Gemma Tremul Duran a favor de Francisco Cumbre Delgado. 
Sol·licitud devolució aval obres urbanització c/ Molí cantonada Joan 
Miró

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de les modificacions 
introduïdes en el decurs de les obres de les dues vivendes unifamiliars entre 
parets mitgeres al carrer Camí del Molí número 11 i número 13

4924922006/02/08 2008/11/25

2671 Informat desfavorablement per la Comissió d'Urbanisme en sessió 
de 19 de juliol de 2007.

Llicència d'obres menors. Construcció d'una piscina i un cobert. Solar situat al 
Camí Lloveres núm. 36

112007/  /  2007/01/03

2671Llicència d'obres menors. Enrajolar 5,85 m2 de patí i repassarla façana de 21 
m2 sese bastida. Carrer Llorens Artigas núm. 15

222007/01/10 2007/01/22

2671 Sol·licitud de llicència de primera ocupació.Llicència d'obres menors. Fer una distribució interior de la planta baixa 
destinada una par a habitatge i un altre a garatge. Carrer Pervera núm. 19

332007/01/12 2007/04/02

2672Llicència d'obres menors. Millores a la cuina de 6 m2 i del bany de 2,5 m2 
canviar 65 m2 del terra i canviar 6 finestres de fusta per finestres de PVC. 
Carrer Rector Tomàs Vila, 1, 1r.

552007/01/18 2007/01/22

2672Llicència d'obres menors. Reparar la piscina de 36 m2. Carrer Cirerers núm. 14 662007/01/18 2007/01/22

2672Llicència d'obres menors. Canviar les rajoles del bany de 9 m2.  Carrer Piscina 
núm. 17

772007/01/19 2007/01/22

2672 Aquest expedient no va poder continuar la tramitació per falta de 
documentació

Expedients de llicència d'obres menors per treure un maó al carrer Sant Antoni 
número 5

882007/  /  2007/01/22

2672Expedients de llicència d'obres menors per fer una rasa sobre vorera i calçada 
de 995 x 0,4 m2. Carrers Barcelona, Agustí Santacruz i altres.

992007/  /  2007/03/19

2672Llicència d'obres menors. Connexió provisional a la xarxa de clavegueram de la 
parcel·la 1a. del carrer  Creu del Terme  a la xarxa de clavegueram general 
existen  al carrer Sant Jordi.

12122007/01/25 2007/02/05
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2672Llicència d'obres menors. Canviar 6 finestres de fusta per finestres d'alumini, 
enrajolar el bany i cuina, posar el terra de gres a 54 m2, canviar la barana de 
ferro per una d'obra de l'escala, i pintar la façana sense bastida. Carrer 
Vinyetes núm. 3

13132007/01/29 2007/03/19

2672Llicència d'obres menors. Canviar de lloc una bústia. Plaça Dr. Robert davant 
Caixa de Sabadell.

14142007/01/31 2007/04/02

2672Llicència d'obres menors. Canviar la ubicació de les bústies situades al carrer 
Santo Domingo, Llorenç Artigues i Pont de Terme al davant de la Plaça dels 
Arbres

15152007/01/31 2007/04/02

2672Llicència d'obres menors. Reparar les teules trencades o en mal estat de la 
teulada.  Carrer Les  Sabrugues núm. 7. Urb.  Vila Alta

17172007/01/31 2007/02/05

2672 Aquest expedient no està tramitat.Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 1300 x 0,4 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats. Antena Sant Feliu

18182007/  /  2007/01/30

2672Llicència d'obres menors. Col·locar un cartell lluminós. Carrer Rector Tomàs 
Vila núm. 10

19192007/02/02 2007/02/19

2674 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 59/2007. 
Hi ha una carpeta sobre unes reparacions a realitzar a la finca del 
supermercat Condis.

Llicència d'obres menors. Acondicionament d'un local destinat a supermercat 
d'alimentació. Ctra. Sant Llorenç núm. 2-4

20202007/02/02 2007/05/02

2674Llicència d'obres menors. Substituir paviment existent en terres interiors de 
rajola de 50 m2. aprox. Més 20 m2. de parket. Carrer Montseny núm. 1

21212007/02/03 2007/02/05

2674 Aquest expedient esta relacionat amb  l'expedient 216/2006Llicència d'obres menors. Enderroc vivenda existent. Carrer Figueretes núm. 8 22222007/02/05 2007/04/02

2674Llicència d'obres menors. Formació paviment interior, arrebossar les parets 
inetiors i revestir la cuina i el bany, i canviar la fusteria interior de  l'habitatge.  
Carrer Vinyetes núm. 32 baixos sòtan.

23232007/02/05 2007/03/05

2674Llicència d'obres menors. Col·locar torreta de reparació de la canal del voladís 
de la casa. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 16

24242007/02/05 2007/03/19

2674Llicència d'obres menors. Per enrajolar el terra i canviar la banyera per plat de 
dutxa del bany de l'habitatge. Carrer Barcelona núm. 17

25252007/02/05 2007/03/19

2674 Aquest expedient va restar suspès a manca de documentacióExpedients de llicència d'obres menors per la delimitació i tancament del solar 
número registral 3.514 situat dins el Pla Parcial de " Can Bosch "

26262007/  /  2007/02/06

2674Llicència d'obres menors. Construcció de clavegueró al carrer Av. Castell de 
Montbui cantonada Dr. Fleming, tenint l'obra la consideració de provisional.

27272007/02/07 2007/04/16

2674 Sol·licitud de llicència de 1ª ocupació.Llicència d'obres menors. Reforma de l'habitatge i per agregació d'un traster i 
posterior distribució  de l'habitatge  resultant dins un edifici plurifamiliar. Carrer 
Pont de Terme núm. 2, 2n. 1a.

30302007/02/14 2007/04/16

2674Llicència d'obres menors . Per fer unes cates.  Avinguda Castell de Montbui. 31312007/02/14 2007/02/19

2674Llicència d'obres menors. Reformar la façana d'un edifici. Carrer Estatut núm. 
22

32322007/02/15 2007/03/19
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2676Llicència d'obres menors. Aplicació de pintura a canals de desaigüe 
aproximadament de 40 mts. lineals de canal. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
núm. 16

33332007/02/16 2007/02/19

2676Expedients de llicència d'obres menors per pintar l'interior del pis, posar terra 
de parquet ( 85 m2 ) a la vivenda del carrer Agustí Santacruz número 58, àtic, 
2a.

34342007/02/19 2007/03/19

2676Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
1007 x 0,4 m2.

35352007/02/20 2007/03/19

2676 Aquest expedient va resta susès a la espera de presentació de 
documentació

Expedients de llicència d'obres menors per al pintat de la façana de l'edifici 
situat al carrer Sant Joan núm. 15

36362007/  /  2007/02/20

2676 El dia 19 de març de 2007 el sol·licitant renúncia a les obresLlicència d'obres menors.  Construcció d'una piscina i un porxo. Carrer dels 
Panots núm. 2

37372007/  /  2007/02/20

2676Llicència d'obres menors. Fer una rasa per la canonada d'aigua per instal·lar-hi 
el comptador d'aigua. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

38382007/02/26 2007/03/19

2676 aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 165/2007Expedients de llicència d'obres menors per treure les rajoles de la terrassa i 
canviar les teules velles i arreglar l'arrebossat del habitatge situat al carrer Vic 
núm. 29

39392007/02/27 2007/03/05

2676Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar la cuina de 8 m2. de 
l'habitatge situat al carrer Camí de Lloveres núm. 57

41412007/03/03 2007/05/02

2676Llicència d'obres menors. Enderroc de l'edificació existents als Carrer Àngel 
Guimera núm 10 i Jacint Verdaguer núm. 6

42422007/03/05 2007/07/09

2676Llicència d'obres menors. Canvi de banyera per un plat de dutxa. Carrer Dr. 
Tomàs Borrell núm. 13

44442007/03/09 2007/03/19

2676 Decret paralització d'obres 16-03-2007.Llicència d'obres menors. Realitzar moviments de terres i crear feixes i 
talussos. Carrer Camí de Lloveres núm. 20

45452007/03/12 2007/05/14

2676Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 326 x 0,4 m2 per subministrament de gas natural a nous abonats a 
la Ctra. Sant Llorenç Savall 55/57

46462007/03/12 2007/04/16

2676Llicència d'obres menors.  Canviar 20 m2 de rajoles . Carrer Anselm Clavé 
núm. 1 , 2n. 1a.

47472007/03/12 2007/05/02

2676Llicència d'obres menors. Col·locar cartell exterior.  Carrer Agustí Santacruz 
núm. 41 baixos.

48482007/03/15 2007/05/02

2676Llicència d'obres menors. Revestir amb pedra natural el tram d'escala que va 
des del carrer fins a la planta semisòtan de l'habitatge. Carrer Agustí Santacruz 
núm. 67

49492007/03/17 2007/03/19

2676Llicència d'obres menors. Posar llosses al jardí iguals a les existents . Carrer 
del Planots núm. 2

50502007/03/17 2007/03/19
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2676Expedients de llicència d'obres menors per a l'adequació d'un local comercial 
sense ús específic en planta baixa del edifici situat al carrer Rector Tomàs Vila 
núm. 16 baixos

52522007/03/20 2007/04/16

2677Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de dos banys ( 
12 m2. i 18 m2. ) de l'habitatge situat al carrer Camí del Dipòsit núm. 14

55552007/03/21 2007/05/02

2677Expedients de llicència d'obres menors per reforma del interior d'un local 
comercial situat a la planta baixa del carrer Doctor Miquel Vila núm. 11

56562007/03/21 2007/05/02

2677Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
126 x 0,4 metres quadrats. Carrer Montserrat núm. 6-8 i 16-28.

57572007/03/21 2007/04/02

2677 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient número 20/2007Llicència d'obres menors. Col·locar un rètol a la planta baixa del edifici. Ctra. 
Sant Llorenç núm. 2

59592007/03/22 2007/05/02

2677Expedients de llicència d'obres menors per la reforma de dos banys de 8,5 m2, 
reforma de la cuina de 14 m2. i canviar les 5 finestres, mantenint les mateixes 
dimensions, del habitatge situat al carrer Creus núm. 33, 1er.

60602007/03/22 2007/05/02

2678Expedients de llicència d'obres menors  per arreglar el paviment de la rampa 
d'entrada a la finca de 8 m2 aproximadament situat al Camí de Lloveres s/n

62622007/03/22 2007/05/02

2409Expedient de llicència d'obres menors per la reforma del camp de futbol de 
Sant Feliu de Codines situat a l'avinguda Escoles

64642007/  /  2007/04/16

2678Expedients de llicència d'obres menors  per la divisió horitzontal de la finca 
situada al carrer Pervera núm. 19 i Camí del Dipòsit núm. 2

65652007/03/26 2007/04/16

2678Expedients de llicència d'obres menors per a la execució d'un mur exterior 
perimetral d'escullera al carrer Romaní s/n

67672007/03/28 2007/06/25

2679Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 3 habitacions amb un total 
de 9 m2, a l'habitatge situat al carrer Era Nova núm. 5

69692007/04/02 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors per a la instal·lació d'una plantilla per 
armari de distribució i 1 M de prisma de 4 C PVC de 63 per instal·lació de cable 
telefònic al carrer Sot del Padró núm. 18

70702007/04/02 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors per refer el mur de pedra de jardí 1,5 x 
10 m. situat al carrer Doctor Zamenhoff núm. 2

71712007/04/03 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors per canviar 25 m2. de rajoles de la 
cuina de l' habitatge situat al carrer Camí del Dipòsit núm. 17

72722007/04/03 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors per a rehabilitació de tubs de formigó 
en façana del carrer posterior amb muntatge i desmuntatge de bastida tubular, 
situades a la Ctra. Sant Llorenç núm. 23

73732007/04/03 2007/04/16

2679Expedients de llicència d'obres menors per a la connexió a la xarxa general de 
clavegueram situat al carrer Mossèn Baldelló núm. 10

74742007/04/04 2007/04/16

2679 En aquest expedient solament hi ha la sol·licitud de permís d'obresExpedients de llicència d'obres menors per trasllat de tres pals de fusta de 
parcel·la privada a camí públic a petició del propietari de la finca situada al 
Camí de Torrent Fondo s/n

75752007/  /  2007/04/11
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2679Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar 25 m2. de patí situat al 
carrer Llevant núm. 14

76762007/04/13 2007/04/16

2679Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana amb bastida, al 
carrer Sant Llorenç núm. 16, 2n.

77772007/04/13 2007/04/16

2693 Proposta per donar de baixa la liquidació practicada pel que fa a la 
taxa per llicències d'obres  expt. 78/2007

Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'una vivenda residencial 
de les Aldees Infantils SOS Catalunya a Sant Feliu de Codines

78782007/04/17 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors per reparar i pintar el voladís de les 
bigues de fusta de la façana de la planta superior amb elevador o cistella, a 
l'habitatge del carrer Piscina núm. 39

80802007/04/18 2007/05/02

2679Expedients de llicència d'obres menors  per arrebossar la paret de dins del jardí 
de 4 x 4 m., del immoble situat al carrer Onze de Setembre núm. 7

81812007/04/20 2007/05/02

2679Llicència d'obres menors. Arreglar el balcó. Carrer Agustí Santacruz núm. 13 82822007/04/23 2007/05/02

2679 Aquest expedient esta relacionat amb l'expedient d'obres 3694/2005Expedients de permisos per ocupació via pública, grues.  Països Catalans , 19 83832007/04/23 2007/05/14

2679Llicència d'obres menors. Enderroc d'un cobert entre mitgeres de l'edificació 
existent al carrer Sant Isidre núm. 11

84842007/04/23 2007/05/02

2680Llicència d'obres menors. Reparar 40 m2. d'enrajolat en la terrassa i motoritzar 
la porta d'entrada. Carrer Camí de Lloveres núm. 12

86862007/04/26 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Pintar la façana sense bastida. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 23 , 2n.

87872007/04/26 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Reforma i adequació d'un local comercial. Carrer 
Barcelona núm. 1

88882007/04/27 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Enguixar i tapar esquerdes i guix que ha caigut , uns 
3 m2. sostre cuina i menjador. Costa de Lloberes s/n.

89892007/04/28 2007/05/14

2680 Sol·licitud de visita d'inspecció a les obres que s'estan realitzant al 
Camí Dipòsit núm 10

Llicència d'obres menors. Construcció d'una barbacoa d'uns 4 m2. i enrajolar 
part del jardí -35 m2- Carrer Camí del Dipòsit núm. 10

90902007/04/28 2007/05/24

2680Expedients de llicència d'obres menors per a reformar els dos banys de 17 m2. 
més 30 m2., de la vivenda situada al carrer Agustí Santacruz núm. 58, 4rt. 2a.

91912007/04/30 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Enrajolar la terrassa de 25 m. de sobre el garatge. 
Carrer Mestral núm. 5

93932007/05/02 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Connexió al clavegueram general. Carrer Barcelona 
núm. 18

94942007/05/02 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de les parets del terra de 4,77 m2. 
i canviar els sanitaris . Passatge Jorba núm. 2 , 1er. 1a.

95952007/05/04 2007/05/14

2680Llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de la cuina. Carrer Ponent núm. 22 96962007/05/07 2007/05/14

2680Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
53 x 0,4 m2. i connexió de 2 ramals. Carrer Pont de Terme i carrer Hospital 
núm. 58

97972007/05/09 2007/05/14
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2680Expedients de llicència d'obres menors. Subdivisió de local comercial 1 en local 
1A i1B. Passatge escoles núm. 2-4-6 i passatge interior núm. 1-3-5.

99992007/05/15 2007/06/25

2680Llicència d'obres menors. Pujar una tanca d'uns 50 cm. I 6 m. líneals i obrir 
porta . Carrer Montseny núm. 13

1001002007/05/16 2007/07/09

2680 Aquest expedient està informat desfavorablementExpedients de llicència d'obres menors per la legalització d'obres de la 
construcció d'una bassa de purins situada en el poligon 009  parcel·la 00076 . 
Granja Mas Lloveres

1011012007/  /  2007/05/17

2680Llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT.  Carrers Santo 
Domingo i Farigola

1021022007/05/18 2007/06/14

2680Llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de BT. Ctra. Sant Llorenç i 
Carrer Anselm Clavé

1031032007/05/18 2007/06/14

2680Llicència d'obres menors. Construcció d'un mur de formigó armat "in situ". 
Carrer Jaume Balmes núm. 7

1041042007/05/19 2007/05/23

2666Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar grua-torre per obres, 
desmuntable al carrer Bassella núms. 55 - 59

1051052007/05/23 2007/06/25

2680Llicència d'obres menors.  Instal·lació d'un pal de fusta per escomesa 
telefònica.  Carrer Creu del Terme núm. 11

1061062007/05/25 2007/06/14

2680Llicència d'obres menors.  Instal·lació d'un pal de fusta al carrer Montseny núm. 
6 i substitució de dos pals de fusta al carrer Antoni Gaudi 31 i Pervera 41 així 
com el desmuntatge de 3 pals al carrer Pervera.

1071072007/05/25 2007/06/14

2680 A la coberta està escrit que els tècnics diuen que s'arxivi aquest 
expedient en l'estat en que es troba 30/05/2011. El tema ja va ser 
solucionat

Expedients de llicència d'obres menors per canviar un pal de fusta per una 
torreta de ferro. Avinguda Pau Casals

1081082007/  /  2007/05/25

2680Llicència d'obres menors. Renovació de la llicència d'obres 532/2005 per 
aixecar el terra vell de 20 m2. i fer-lo nou. Carrer Hospital núm. 30

1091092007/05/28 2007/09/24

2680Llicència d'obres menors. Reformar les dues columnes del patí de 6 m2 de 
pilars. Carrer Agustí Santacruz núm. 19

1101102007/05/29 2007/07/09

2680Llicència d'obres menors. Obrir una rasa d'uns 20 o 30 cm de fondària . Carrer 
Ntra. Senyora de Núria núm. 12 i carrer Pirineus núm. 2

1111112007/05/30 2007/06/25

2680Llicència d'obres menors. Reparar la façana. Avinguda Catalunya núm. 5 1121122007/06/01 2007/06/25

2680Llicència d'obres menors. Pavimentar el jardí d'entrada. Carrer Era Nova núm. 
18

1131132007/06/04 2007/06/25

2680Llicència d'obres menors. Reparar els desperfectes del ràfec, d'uns 1,5 m de 
llarg i 0,25 d'amplada. Carrer Pont de Terme núm. 1

1151152007/06/06 2007/06/25

2680Expedients de llicència d'obres menors per la connexió  a la xarxa de 
clavegueram al carrer Hospital núm. 17-19 cantonada carrer Pont de Terme 
núm. 16

1161162007/06/05 2007/06/25

2680Expedients de llicència d'obres menors per la connexió de clavegueram al 
carrer Pont del Terme núm. 14

1171172007/06/05 2007/06/25
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2680 Hi ha una carpeta de subsanació acord JG 25/06/2007  expedients : 
116/2007, 117/2007 i 119/2007  Junta de Govern 8/10/2007

Expedients de llicència d'obres menors per la connexió de clavegueram, al 
carrer Estatut núm. 3 al núm. 15

1191192007/06/05 2007/06/25

2680Expedients de llicència d'obres menors per tancar un espai de la paret exterior 
del jardí, modificar bigues i posar teules a la barbacoa. Carrer Pompeu Fabra 
núm. 11

1201202007/06/06 2007/07/09

2680Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
706 x 0,4 m2. Diversos carrers del municipi

1211212007/06/11 2007/07/09

2680Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina d'uns 
5 m2. i canviar les rajoles del bany uns 4 m2, situat al habitatge de la Ctra. Sant 
Llorenç número23, 2n.

1221222007/06/14 2007/06/25

2681Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana exterior i interior, 
pavimentar els interiors de les terrasses i escales sense instal·lar bastida. 
Carrer Salvador Seguí núm. 6

1231232007/06/14 2007/06/25

2681Expedients de llicència d'obres menors per reparar graó (80 x 20) escala 
d'entrada a la vivenda situada a l'Avinguda Catalunya núm. 16

1241242007/06/14 2007/06/25

2681Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de 24 m2 sense 
bastida de la finca situada al carrer Ildefons Cerdà núm. 7

1251252007/06/16 2007/07/09

2681Expedients de llicència d'obres menors per reparar terrat de 65 m2 de 
l'habitatge situat al carrer Jaume Balmes núm. 12

1261262007/06/20 2007/09/03

2681 No hi ha ni l'acord comunican el permís d'obres  ni el certificat de la 
Junta de Govern

Expedients de llicència d'obres menors per fer un tancament de 11m de llarg 
amb pals i filat, carrer Can Bosc núm. 7

1271272007/  /  2007/06/20

2681Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra i la tela asfàltica 
d'uns 30 m2. de l'immoble situat al carrer Mossèn Baldelló núm. 16

1281282007/06/25 2007/07/09

2681Expedients de llicència d'obres menors per fer unes perforacions al carrer on 
s'hi introduiran piquetes de Cu. Carrer Estricadors

1301302007/06/26 2007/07/09

2681Expedients de llicència d'obres menors per l'ampliació d'un habitatge unifamiliar 
al carrer Onze de Setembre núm. 15

1321322007/07/05 2007/09/03

2681 S'informa desfavorablament el permís d'obresExpedients de llicència d'obres menors per tancament de porxo a la planta 
soterrània situada a la Ctra. Sant Llorenç núm. 17

1331332007/  /  2007/07/05

2681Expedients de llicència d'obres menors per repassar la pintura de la façana 
d'uns 24 m2. sense bastida a l'habitatge situat al carrer Sagrera núm. 6

1341342007/07/09 2007/07/09

2681 Aquest expedient ha estat informat desfavorablementExpedients de llicència d'obres menors  per enderroc d'edifici. Carrer Padró 
número 32

1361362007/  /  2007/07/12

2681Expedients de llicència d'obres menors per el muntatge d'una bastida per pintar 
les façanes dels habitatges situats al carrer Era Nova núm. 32-34

1371372007/07/12 2007/09/24

2681Expedients de llicència d'obres menors per reparació de l'arrebossat i pintar la 
façana de la finca situada al carrer Creus núm. 85 xamfrà del carrer Folch i 
Torres

1381382007/07/17 2007/10/02
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2682Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 54 x 0,4 m2. i connexió de 3 ramals. Ctra. Sant Llorenç núm. 48-46-
44

1391392007/07/24 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per muntatge del rètol corporatiu amb 
llum situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 30

1401402007/07/24 2007/09/03

2682Expedients de llicència d'obres menors per reparar 45 m2 de coberta al carrer 
Santo Domingo núm. 1

1411412007/07/25 2007/09/03

2682 Hi ha uns escrits de desestimació de les peticions formulades en 
data 20 de setembre de 2007, relatives a les liquidacions dels 
expedients d'obres núm. 142 i 148/2007

Expedients de llicència d'obres menors per revestiments exteriors momocapa 
de les façanes de l'edifici i muntatge de bastida, situat al carrer Castell de 
Montbui núm.30

1421422007/07/13 2007/09/03

2682Expedients de llicència d'obres menors per reformar l'edifici plurifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Dominguet núm. 4

1431432007/07/26 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar 3 m2. de la paret del bany 
i pavimentar 74 m2. del terra de la sotacoberta, de l'habitatge situat al carrer 
Santo Domingo núm. 13

1441442007/07/31 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per a la construcció d'una escala 
d'accés al patí posterior del habitatge situat al carrer Camí del Molí núm. 13

1451452007/08/01 2007/09/03

2682Expedients de llicència d'obres menors per picar  9 m2 de paret de la cuina que 
ha quedat afectada per un escapament d'aigua del habitatge situat al carrer 
Avinguda Escoles núm. 3, 2n. 2a.

1461462007/08/01 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per reparar esquerdes i desperfectes  
d'uns 40 o 50 m2 del mur de la casa situada al carrer Camí de Lloveres núm. 25

1471472007/08/02 2007/09/03

2682Expedients de llicència d'obres menors per canviar uns  9 m2. de rajoles de la 
cuina de l'habitatge situat al carrer Rector Tomàs Vila núm. 30, 1er.

1491492007/08/10 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per enrajolar un patí d'uns 50 m2. situat 
al habitatge del carrer Pervera núm. 16 baixos

1501502007/08/13 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per canviar 18 m2 de rajoles del terrat, 
a l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz núm. 63

1511512007/08/17 2007/10/08

2682Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina de l'habitatge 
situat al carrer Parlament núm. 8

1541542007/08/27 2007/10/08

2682Expedients de llicència d'obres menors per renovació d'escala del jardí del 
habitatge situat al carrer Ronda dels Esports núm. 7

1551552007/08/30 2007/10/22

2682Expedients de llicència d'obres menors per posar 15 m2 de sòcol a la façana 
de l'habitatge situat al carrer Marinada núm. 19

1561562007/09/03 2007/10/22

2682Expedients de llicència d'obres menors per arreglar defectes de l'arrebossat, 
posar sòcol de gres a una de les façanes i pintar ( 10 m x 0,40 m ) de 
l'habitatge situat al carrer Pont de Terme núm. 1

1571572007/  /  2007/11/19

2682Expedients de llicència d'obres menors per reformar el bany de l'habitatge 
situat al carrer Doctor Fleming núm. 24, 4rt.,1a.

1581582007/09/03 2007/11/19
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2660Expedients de llicència d'obres menors per renovació del permís d'enderroc 
núm. 160/2006 de l'edifici del carrer Agustí Santacruz núm. 62

1591592007/08/07 2007/09/03

2682Expedients de llicència d'obres menors per reformar el bany de 4 m2 a 
l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz núm. 41, 1er. 1a.

1601602007/09/05 2007/11/19

2682Expedients de llicència d'obres menors per arreglar una fuita d'aigua del terrat 
de 20 m2 de la finca situada al carrer Sant Isidre núm. 24

1611612007/09/05 2007/09/24

2682Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línea de M.T. 
situada al carrer Agustí Santacruz

1621622007/05/16 2007/10/22

2683Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia al carrer Pont 
del Terme situat al carrer Les Roques

1631632007/01/14 2007/09/06

2683Expedients de llicència d'obres menors per renovació de la llicència d'obres 
39/2007 per treure les rajoles de la terrassa i canviar les velles i arreglar 
l'arrebosat del habitatge situat al carrer Vic núm. 29

1651652007/09/07 2007/09/24

2683Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar el garatge de 120 m2. 
de l'edifici situat al carrer Marinada núm. 5, 2n.

1671672007/09/13 2007/11/19

2683Llicència d'obres menors. Reparar els desperfectes del balcó ocasionats per un 
camió. Carrer Agustí Santacruz núm. 21

1681682007/09/13 2007/11/19

2683Llicència d'obres menors. Reformar el bany i la cuina.  Carrer Piscina núm. 35 1691692007/09/13 2007/11/19

2683Llicència d'obres menors. Instal·lació d'una grua torre desmuntable.  Ctra. Sant 
Llorenç núm. 10 Gallifa 2-4-6.

1701702007/09/13 2007/09/24

2683Llicència d'obres menors. Canviar el paviment exterior de la vivenda.  Carrer 
Joan Miró núm. 8, 2n.

1711712007/09/17 2007/11/19

2683Llicència d'obres menors. Construir una paret de tanca lateral del solar.  Carrer 
Sagrera núm. 18

1721722007/09/18 2007/11/05

2683Llicència d'obres menors. Obertura d'una rasa al carrer Consell de Cent davant 
núm.23 per connectar el tuib del desaigua del edifici projectat amb la xarxa 
general.

1731732007/09/18 2007/09/24

2683Llicència d'obres menors. Per a la connexió del clavegueró d'un edifici 
plurifamiliar. Carrer Farigola cantonada carrer Ildefons Cerdà i Vinyetes.

1741742007/09/20 2007/11/19

2683Llicència d'obres menors. Canviar una porta de fusta de dues fulles per una 
corredera de ferro, sense modificar l'estructura. Carrer Havana núm. 21

1761762007/09/29 2007/11/05

2683Llicència d'obres menors. Reparar els desperfectes ocasionats per un camió al 
balcó. Carrer Sant Joan núm. 5

1771772007/10/02 2007/10/08

2683Llicència d'obres menors. Traslladar, uns tres metres, una connexió del 
desguàs. Camí de Can Bosch

1781782007/10/03 2007/10/08

2683Llicència d'obres menors. Reparació de la ximeneia i substitució de les teules 
que es puguin trencar. Carrer Barcelona núm. 52

1811812007/10/08 2007/10/22

19/12/2016 Pàgina 717 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2684Llicència d'obres menors. Executar el clavegueram d'un tram del passatge 
interior de la U.A. E.4 "Les Escoles". Sant Quirze

1841842007/10/11 2007/12/03

2684Llicència d'obres menors. Reformar la cuina i el bany de l'habitatge.  Carrer 
Pirineus núm. 6

1851852007/10/15 2007/11/19

2684Llicència d'obres menors. Enderroc d'habitatge unifamiliar entre parets 
mitgeres. Carrer Havana núm. 5

1861862007/05/12 2007/10/16

2684 L'expedient va resta suspès a mentre no es presentes 
documentació requerida.

Expedients de llicència d'obres menors per construcció de bany (enrajolat), 
enrajolat de paviment i arrebossat de parets. Carrer Manolo Hugué núm. 4

1881882007/  /  2007/10/19

2684Llicència d'obres menors. Construcció canvi de canal amb plataforma elevador. 
Avinguda Escoles núm.3

1891892007/10/22 2007/11/19

2684Llicència d'obres menors. Arreglar la rampa del gual.  Carrer Torrent Fondo 
núm. 32

1901902007/10/22 2007/12/03

2684Llicència d'obres menors. Posar sòcol a la façana i pintar-la. Carrer Antoni 
Gaudi núm16

1911912007/10/22 2007/11/19

2684 Hi ha una reclamació liquidació exp. Obres 2007/192Llicència d'obres menors. Legalització de les obres i instal·lació d'una piscina. 
Carrer Sant Sebastià núm. 12

1921922007/04/28 2007/10/23

2684 Relacionat amb l'expedient 2006/101Llicència d'obres menors. Enderroc d'un edifici. Avinguda Castell de Montbui 
núm. 4

1941942007/10/23 2007/12/03

2685 Aquest expedient no sembla aprovat no hi ha ni certificat, ni acord 
de la Junta de Govern,  ni la valoraració del permí .

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una línia de BT. 
Granja Garriga fins al paratge La Roca

1951952007/  /  2007/10/24

2685Llicència d'obres menors. Reparació de plaques de teulada i canals de xapa 
galvanitzada.  Carrer Mossèn Baldelló núm. 8

1961962007/10/26 2007/11/19

2685Llicència d'obres menors. Executar l'obertura d'una rasa per la conducció 
d'aigua potable a la via pública.  Carrer Àngel Guimera núm. 6

1971972007/10/29 2007/11/19

2685Llicència d'obres menors. Canviar el paviment del interior 14 m2. Carrer Doctor 
Tomàs Borrell núm. 28

2002002007/10/31 2007/11/19

2686Llicència d'obres menors. Tancament de les façanes de l'edifici d'acord amb el 
projecte ja  per llicència 1307/2005 autoritzat.  Carrer Mossen Josep Rossell

2012012007/11/02 2007/11/19

2686Llicència d'obres menors. Instal·lar una bandarola ( cartell del local CiU) a 4,5 
mts. d 'alçada a la façana. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 26

2032032007/  /  2007/  /  

2686Llicència d'obres menors. Reformar la cuina. Carrer Agustí Santacruz núm. 76 2052052007/11/07 2007/11/19

2686Llicència d'obres menors. Per protegir les parets que resten al descobert 
mitjançant una capa de poliureta, degut al enderroc de l'edifici exp. 2006/247. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 2 i Passatge Mules núm. 3

2062062007/11/08 2007/12/17

2686Llicència d'obres menors. Enderroc d'un cobert. Carrer Havana,16 2072072007/11/09 2007/11/19

2686Llicència d'obres menors. Obertura d'una rasa en vorera i calçadas de 2.500 x 
0'40 metres i connexió de 75 ramals per al subministrament de gas natural. 
Diversos carrers

2082082007/11/09 2007/11/19
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2687Llicència d'obres menors. Pavimentar exterior, reformar l'escala i jardinera. 
Carrer Sant Sebastià núm. 8

2102102007/11/13 2007/12/02

2687Llicència d'obres menors. Fer una porta per vianants al costat de la porta per 
vehicles. Carrer Anselm Clave s/n.

2112112007/11/13 2007/12/17

2687Llicència d'obres menors. Reforma la cuina de l'habitatge. Carrer Barcelona 
núm.8

2122122007/11/13 2007/11/19

2687Llicència d'obres menors. Pavimentar la part posterior de la casa i arreglar el 
baixant del desaigua de l'habitatge. Carrer Creus núm. 20

2132132007/11/14 2007/11/19

2687 No hi ha ni certificat ni acord de la Junta de Govern, no sembla 
aprovada aquesta llicència

Expedients de llicència d'obres menors per col·locació de pals i valla en el 
perímetre de la finca. Les Sabrugues

2152152007/  /  2007/11/15

2687Expedients de llicència d'obres menors per reformar la cuina d'uns 3 x 4 m. a 
l'habitatge del carrer Doctor Antoni Reig núm. 14, prin., 1a.

2162162007/11/16 2007/12/17

2687Enderroc de xemeneia i llar de foc i fer 10 ml de regates. Carrer Barcelona, 5, 
2n. 1a.

2172172007/11/16 2007/12/17

2687Connectar l'embornal al clavegueram públic i anul·lació de la fosa sèptica. 
Carrer Doctor Zamenhof,4

2192192007/11/21 2007/12/17

2687Reparar l'arrebossat de la façana de 5 m2. Carrer Joan Maragall, 5 2222222007/11/23 2007/11/28

2687 Només hi ha la sol·lictud amb el número d'entrada al registre i la 
portada de l'expedient d'obres.

Expedients de llicència d'obres menors per una prorroga de la llicència d'obres 
número 54/2006. Camí de Lloveres número 2'

2262262007/  /  2007/  /  

2687Canviar dues portes de garatge per una de manual i l'altre basculant. Carrer 
Pont de Terme, 19

2272272007/11/30 2007/12/13

2688Expedients de llicència d'obres menors. Instal·lar  grua-torre per obres. 
Barcelona ,25

2322322007/12/12 2007/12/17

2676Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de la barbacoa 
situada a la parcel·la del carrer Planots núm. 2

51512007/03/17 2008/08/04

2677Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina al 
carrer Bassella núms. 55, 57 i 59

54542007/03/21 2008/01/14

2683Expedients de llicència d'obres menors per l'ampliació d'una habitació a 
l'immoble situat al carrer Doctor Fleming núm. 11, 1er. 1a.

1641642007/09/07 2008/04/14

2683Expedients de llicència d'obres menors per enderroc d'un local  situat al carrer 
Travessia núm. 4 cantonada carrer Mossèn Josep Rossell

1661662007/09/12 2008/01/14

2683Llicència d'obres menors. Enderroc d'un edifici entre parets mitgeres. Plaça 
Doctor Robert núm. 6

1821822007/10/10 2008/02/11

2686Expedients de llicència d'obres menors per realitzar treballs mecànics per 
instal·lar tres canonades de polietilè per sota de l'actual rasant de la C-59 pk-
25,00 de Sant Feliu de Codines

1991992007/10/31 2008/07/07

2686Llicència d'obres menors. Enderroc d'un edifici unifamiliar entre mitgeres. 
Carrer Jacint Verdaguer núm. 10 i Carrer Joncar núm. 31

2022022007/11/05 2008/01/14
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2686Llicència d'obres menors. Canviar el comptador de lloc del habitatge. Carrer 
Esquirol núm. 35

2042042007/11/06 2008/01/14

2687Instal·la dos pals de fusta. Avinguda Catalunya,44 2142142007/11/14 2008/01/14

2687Per instal·lar un pal de fusta per escomesa telefonia. Carrer Serrat dels 
Ametllers.

2202202007/11/20 2008/01/14

2687 Resolució d'alcaldiaReformar el bany i la cuina. Carrer Sant Climent,26, 1er. 2232232007/11/26 2008/01/02

2687 Resolució d'alcaldiaReparar la coberta de l'edifici sense afectar l'estructura. Carrer Rector Tomàs 
Vila.

2242242007/11/27 2008/01/14

2687 Resolució d'alcaldiaPosar rajoles a la cuina i bany. Carrer Doctor Antoni Reig,12 bx. 2252252007/11/29 2008/01/02

2688Expedients de llicència d'obres menors.  Reformar el bany de 3,5 m2. Rector 
Tomàs Vila , 5

2302302007/12/05 2008/01/14

2688 Resolució d'alcaldia. Expedients de llicència d'obres menors. Reparar l'arrebossat i canviar les 
rajoles de la terrassa per estar en mal estat. Carrer Ponent, s/n

2312312007/12/07 2008/01/14

2688Obertura de rasa sobre calçada de 91 x 0,4 m2. Avinguda de les Escoles , 1 2332332007/12/14 2008/03/31

2688Expedients de llicència d'obres menors. Obertura de rasa sobre la calçada de 
74 x 0,4 m2. Carrer Agustí Santacruz, 67-69-97

2342342007/12/14 2008/01/14

2688Expedients de llicència d'obres menors. Canviar les rajoles de la terrassa. 
Carrer Doctor Antoni Reig , 14

2352352007/12/14 2008/01/02

2688Expedients de llicència d'obres menors. Realitzar la millora de camps 
mitjançant l'aportació de terres netes, amb un volum inferior de 10.000 m2 i pel 
condiccionament de l'accés  situat a la finca la Roca, polígon 13, parcel·la 161

2362362007/12/18 2008/07/07

2688Enderroc d'habitatge unifamiliar. Carrer Agustí Santacruz,22 2372372007/12/19 2008/10/28

2688Instal·lar grua-torre desmuntable.  Carrer Consell de Cent cantonada Osona 2382382007/12/20 2008/01/14

2688Construcció d'una tanca metal·lica pel tancament de la terrassa. Avinguda 
Castell de Montbui, 13

2392392007/12/30 2008/01/14

2688Millora agricola de la finca El Flaquer, només en l'àmbit de la parcel·la 1 del 
polígon 5, subparcel·la c.

2402402007/12/20 2008/06/09

2689Petites reformes i actualització de part de les instal·lacions. Carrer Montserrat , 
18

2412412007/12/22 2008/08/28

2689Obrir 1 metre de vorera per connectar amb la xarxa general de l'aigua. 
Avinguda Catalunya, 30

2422422007/12/28 2008/01/14

2689Expedient de llicència d'obres menors per l'ampliació de vivenda per a la 
construcció d'un traster al pati posterior de l'immoble situat al carrer Creus 
número 11 B

2432432007/12/20 2008/01/28

2672Expedients de llicència d'obres menors per realitzar la distribució interior d'un 
local comercial situat al carrer Anselm Clavé número 12 A baixos xamfrà amb el 
carrer Rector Tomàs Vila

11112007/01/23 2011/09/07
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2692Expedients de llicència d'obres menors per eliminar els dipòsits d'aigua i 
muntatge de bateria amb 6 comptadors a l'edifici situat al carrer Travessia núm. 
12

112008/01/02 2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors per fer la instal·lació de telefònica, llum i 
aigua a l'edifici del carrer Estatut núm. 3-15

222008/01/07 2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors per substitució de teules de la coberta 
d'uns 60 m2. i reparació d'aiguafons de la finca situada al carrer Sabrugues 
número 7

332008/  /  2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors. Reparar trossos d'arrebossat de la 
façana. Creus , 9

442008/01/07 2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors per reparació de balustres en la barana 
de la façana de l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz núm. 36

662008/  /  2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors per canviar la porta del garatge de 
l'immoble situat al carrer Marinada núm. 15

882008/01/15 2008/01/28

2692Expedients de llicència d'obres menors.  Fer una paret de tanca. Mossèn 
Baldelló , 5

992008/01/15 2008/02/11

2692Expedients de llicència d'obres menors. Canalització de les aigües pluvials. 
Antic Camí de Lloveres.

10102008/01/16 2008/01/28

2692Expedients de llicència d'obres menors. Obres reforma de cuina , bany i 
teulada. Roure Gros , 33

11112008/01/16 2008/02/11

2693 Hi ha un escrit referent a la sol·licitud de llicència per la construcció 
de piscina

Expedients de llicència d'obres menors per la construcció d'una piscina en 
parcel·la d'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Camí de la Serra s/n

12122008/01/18 2008/06/25

2693Expedients de llicència d'obres menors per canviar rajoles de la terrassa de 20 
m2 de la finca situada al carrer Doctor Tomàs Borrell número 12 àtic.

13132008/  /  2008/02/25

2693Expedients de llicència d'obres menors.  Ampliar porxo i reforma d'una rampa . 
Pervera , 40

14142008/01/21 2008/02/25

2693Expedients de llicència d'obres menors. Fer la connexió a la claveguera.  Sant 
Sadurni , 6

15152008/01/21 2008/01/28

2699Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una grua-torre 
desmuntable per obres al carrer Agustí Santacruz número 62

17172008/01/22 2008/02/11

2699Expedients de llicència d'obres menors. Reforma d'una tanca exterior i 
substitució de les portes i renovació de l'enrajolat del bany de la planta baixa.  
Bassella , 68

19192008/01/24 2008/02/11

2699 Requeriment per presentar projecte d'obres realitzades al carrer 
Antoni Gaudí número 39, sense la prescriptiva llicència

Expedients de llicència d'obres menors per legalitzar una sala d'instal·lacions 
d'un habitatge unifamiliar entre parets mitgeres situades al carrer Antoni Gaudí 
número 39-41

20202008/01/24 2008/01/28

2699Expedients de llicència d'obres menors  per a la construcció d'una piscina i 
adequar la zona exterior amb jardineria de la parcel·la d'un habitatge unifamiliar 
situat al carrer Avinguda Catalunya número 76

21212008/01/24 2008/02/25
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2699Expedients de llicència d'obres menors. Diverses obres menors. Agustí 
Santacruz , 67 , 1r.

22222008/01/26 2008/02/11

2699Expedients de llicència d'obres menors per la reparació del balcó de l'immoble 
situat al carrer Sagrera número 4

24242008/01/31 2008/03/31

2699Expedients de llicència d'obres menors. Adequació d'un local per destinar-lo 
per una activitat de Café-Bar. Travessia , 1 , local 1-B

25252008/01/31 2008/03/10

2699Expedients de llicència d'obres menors per la pròrroga d'un mes de les obres 
menors autoritzades a l'expedient 145/2007. Camí del Molí número 13

26262008/01/31 2008/03/31

2699Expedients de llicència d'obres menors per la construcció de 60 m2 de 
claveguera d'aigua residual de la casa i reblert de 100 m3 de terres a Mas 
Lloberas

27272008/01/31 2008/04/14

2699Expedients de llicència d'obres menors. Reforma del bany i cuina, i canviar el 
paviment de la terrassa. Agustí Santacruz , 27 , 2n.

28282008/02/04 2008/02/25

2699Expedients de llicència d'obres menors. Reparar les peces trencades a 
l'entrada del garatge. Bassella ,70

29292008/02/05 2008/02/25

2699Expedients de llicència d'obres menors. Obertura cates a la vorera. Davant 
carrer Piscina davant  núm.37

31312008/02/08 2008/02/11

2699Expedients de llicència d'obres menors per la modificació de la xarxa interior de 
clavegueram i connexió a la xarxa general de l'immoble situat al carrer 
Segadors núm. 9

32322008/02/14 2008/03/10

2700Expedients de llicència d'obres menors. Reforçar un matxó interior. Ildefons 
Cerdà , 23

33332008/02/19 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors per retirar una línea aèria a 11 kv 
existent i soterrar-la al Camí de Lloveres, camí de vianants de l'U.A. Roca Gran 
de Villar i carrer Joaquim Mir

34342008/02/20 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors per netejar i esbardissar el camí 
drassera a Solanes fins al seu camp

35352008/02/20 2008/05/12

2700Expedients de llicència d'obres menors per arreglar parets, terra de 3,5 m x 2,5 
m i canvi de mobles de la cuina de l'habitatge situat al carrer Agustí Santacruz 
núm. 105 baixos

36362008/02/27 2008/03/10

2700Expedients de llicència d'obres menors. Construcció d'una línia de baixa tensió. 
Agustí Santacruz i Camí de Lloveres.

37372008/02/27 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors. Reparació de tres llindars de l'edifici . 
Sant Joan , 9 -11.

39392008/03/01 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera i 
calçada de 1 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Bassella núm. 17

40402008/03/07 2008/04/14

2700Expedients de llicència d'obres menors. Muntatge i desmuntatge de bastida per 
la reparació de la façana. Rector Tomàs Vila , 12

42422008/03/12 2008/05/31
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2700Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar aparell d'aire acondicionat 
sobre el tendal de la façana de l'immoble situat a la Plaça Josep Umbert 
Ventura número 5

43432008/03/13 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors. Construcció de 10 m. de canalització 
amb 2 conductes de PVC. Pont de Terme , 28

44442008/03/13 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors. Prorròga d'11 dies de les obres menors 
autoritzades a l'expedient 2007/138. Creus , 85

45452008/03/18 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors. Passar els serveis de llum  i telefonia 
per la vorera. Passeig Oliveres núm.3

46462008/03/18 2008/03/31

2700 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
49/2008  i  118/2008

Expedients de llicència d'obres menors. Aïllar sostre, col·locació de plaques i 
pavimentar el porxo. Ctra. Sant Llorenç , 17

48482008/03/20 2008/03/31

2700 Aquest expedient està relacionat amb els expedients números 
48/2008 i 118/2008

Expedients de llicència d'obres menors. Obrir portal a la tanca. Ctra. Sant 
Llorenç , 17

49492008/03/20 2008/04/14

2700Expedients de llicència d'obres menors  per l'enderroc d'un edifici situat al 
carrer Amargura número 8

50502008/03/26 2008/04/14

2700 Escrit de la Diputació de Barcelona  amb motiu  de la realització 
d'unes obres que ocupen la calçada sense el corresponent permís.

Expedients de llicència d'obres menors. Pintar la façana.  Ctra. Sant Llorenç , 4 51512008/03/27 2008/03/31

2700Expedients de llicència d'obres menors. Reformar bany  (canvi de rajoles) 
aproximadament de 25 m2. de paret i 5 m2. de terra , pavimentar la terrassa 
aproximadament de 10 m2. Santo Domingo , 16

52522008/03/28 2008/05/12

2700 Aquest expedient va resta suspès.Expedients de llicència d'obres menors  per construcció d'una piscina situada al 
carrer Joncar número 17

53532008/  /  2008/04/01

2700 J.L.P. i M.M.B. Sol·liciten inspecció a una tanca existent a la finca 
veïna situació de la finca Serrat dels Ametllers número 15

Expedients de llicència d'obres menors per desmuntar el mur i transportar a 
l'abocador i refer els trams de mur amb reixat metàl·lic aproximadament de 15 
ml. de mur, al carrer Serrat dels Ametllers número 17

54542008/04/02 2008/04/14

2700Expedients de llicència d'obres menors per la modificació, respecte el projecte 
inicial, de la distribució interior del local de l'immoble situat a la plaça Doctor 
Robert número 9, 1a.

55552008/04/02 2008/04/14

2700Expedients de llicència d'obres menors. Connexió  a la xarxa de clavegueram. 
Camí de Lloveres , 13

56562008/04/03 2008/04/28

2700Expedients de llicència d'obres menors per aixecar amb pladur  la barana de 
l'altell i col·locar una porta a la finca situada a l'Avinguda Castell de Montbui 
núm. 40

58582008/04/03 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació de grua-torre 
desmuntable per obres situades al carrer Agustí Santacruz número 90 i 
Barcelona número 9

61612008/04/04 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors per a la construcció d'una línea de M.T. 
al carrer Agustí Santacruz

62622008/04/04 2008/05/26
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2702Expedients de llicència d'obres menors. Una rasa de canalització d'una línia 
elèctrica soterrada.  Gallifa , 2

63632008/04/04 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar l'interior de la finca 
situada a l'avinguda Catalunya número 31

64642008/04/08 2008/04/18

2702Expedients de llicència d'obres menors. Reformar la cuina de 30 m2. i aïllament 
de la teulada de 90 m2.  Pompeu Fabra , 11

65652008/04/10 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors per obrir 18 m. de vorera per passar fils 
de l'escomessa de llum situades a l'immoble situat al carrer Miquel Vila núm. 1

66662008/04/10 2008/05/26

2702Expedients de llicència d'obres menors.  Arreglar les columnes i portes 
d'entrada al patí de la casa. Agustí Santacruz , 19

67672008/04/10 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors. Enrajolar 50 m2 del terra.  Rector 
Tomàs Vila , 18

68682008/04/10 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors.  Arrebossar parets i col·locar paviment 
interior. Figueretes , 3

69692008/04/11 2008/04/14

2702Expedients de llicència d'obres menors.  Fer un tancament de 30 metres (pals 
de ferro i mallat ). Hospital , 2

70702008/04/11 2008/05/12

2708Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una línia de baixa tensió 
situada al carrer Jaume Balmes i carrer Castanyer

71712008/04/14 2008/07/21

2708Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 7 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Bassella núm. 41

73732008/04/18 2008/04/28

2708Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 6 
x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Sant Sadurní núm. 6

74742008/04/18 2008/04/28

2708Pintar la façana posterior amb col·locació de bastida, enrajolar la cuina i bany. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 50

75752008/04/21 2008/04/28

2708Expedients de llicència d'obres menors.  Canvi de 5 marcs de finestres i 
col·locació de 50 m2 de parquet. Barcelona , 1 , 3r. 3a.

76762008/04/22 2008/04/28

2708Expedients de llicència d'obres menors per l'enderroc d'un edifici entre mitgeres 
situat a l'Avinguda Catalunya núm. 6

77772008/04/23 2008/09/16

2708Expedients de llicència d'obres menors. Reformar i pintar la façana amb 
muntatge i desmuntatge de bastida. Esquirol , 28

78782008/04/25 2008/05/12

2708Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una arqueta tipus "M" i 
construcció de 12 m de canalització a l'Avinguda Catalunya entre els núm. 40-
42 (tram urbà C-59, entre pk. 20 i 21)

79792008/04/30 2008/05/12

2708Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una grua torre 
desmuntable per les obres situades al carrer Travessia núm. 4 i carrer Mossèn 
Josep Rossell

80802008/04/30 2008/05/12

2708Expedients de llicència d'obres menors per pintar i repassar el mur de l'interior 
de la finca situada al carrer Camí de Lloveras núm. 57

81812008/05/05 2008/07/07
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2708Expedients de llicència d'obres menors. Construir una rasa de  canalitzacions 
elèctriques.  Doctor Antoni Reig , 19

82822008/05/07 2008/05/12

2708Expedients de llicència d'obres menors per a la substitució del paviment de 
dues terrasses i impermeabilització d'uns 65 m2. de l'immoble situat al carrer 
Vic núm. 14 baixos

83832008/05/12 2008/05/26

2708Expedients de llicència d'obres menors per anul·lar un armari i enrajolar 3 m de 
terra a l'immoble del carrer Travessia núm. 8, 2n.

84842008/  /  2008/05/26

2708Expedients de llicència d'obres menors per treure plaques de guix d'una 
habitació de 38 m2 i arrebossar 28 m2 de piscina degut a una fuita d'aigua, a 
l'immoble del carrer Torrent Fondo núm. 26

85852008/05/13 2008/05/26

2708Expedients de llicència d'obres menors per fer les voreres i tancaments en uns 
12 m. de longitud per 1 m d'amplada situades al carrer Pollancres núm. 6

86862008/05/14 2008/06/09

2708Expedients de llicència d'obres menors per a la reforma interior del local situat 
al carrer Travessia núm. 9

87872008/05/14 2008/08/04

2708 En data 31 d'octubre de 2008 renúncia a l'obra sol·licitadaExpedients de llicència d'obres menors  per pavimentació entrada de la casa, 
carrer Cirerers en un total de 40 m2.

88882008/05/15 2008/10/31

2709Expedients de llicència d'obres menors. Reparar 10 m2. d'arrebossats de la 
façana per causa d'humitat. Av. Catalunya , 38

89892008/05/16 2008/05/26

2709Expedients de llicència d'obres menors. Fer pegats a la façana de 3 m2. sense 
muntatge de bastida

90902008/05/16 2008/05/26

2709Expedients de llicència d'obres menors per la col·locació d'un rètol. Cantonada 
carrer Barcelona núm. 1

91912008/05/19 2008/05/26

2709Expedients de llicència d'obres menors per pavimentar l'interior d'uns 70 m2 de 
l'habitatge.  Dr. Reig, 14 soterrani  3a.

92922008/05/27 2008/07/07

2709Expedients de llicència d'obres menors per obrir rasa de 15 m. per instal·lar el 
tub de gas natural. Narcís Monturiol núm. 6

93932008/05/28 2008/12/23

2709Expedients de llicència d'obres menors per adequar el bany i  cuina (7m2).  
Rector Tomàs Vila núm. 14 2n.

94942008/05/28 2008/07/21

2709Expedients de llicència d'obres menors per canviar el terra del menjador de 15 
m2.  Carrer Creus núm. 13

95952008/05/28 2008/07/21

2709Expedients de llicència d'obres menors per arrebossar el mur de 20 m2. 
aproximadament i col·locar el gres del magatzem de 30 m2.  Parlament , 18

98982008/05/29 2008/07/21

2710Expedients de llicència d¡obres menors per canviar el dipòsit de gas-oil i 
col·locar rajoles.  Estricadors núm. 4

1001002008/05/31 2008/06/25

2710Expedients de llicència d'obres menors per arranjament del paviment del 
garatge d'uns 60 m2 i arranjament de l'arrebossat de les parets de 60 m2. 
Carrer Vic núm. 17

1021022008/06/03 2008/06/25

2710Expedients de llicència d'obres menors per obrir rasa per connexió a la xarxa 
general de l'aigua. Carrer Barcelona núm. 11

1051052008/06/09 2008/07/21

19/12/2016 Pàgina 725 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2710Expedients de llicència d'obres menors per la connexió al clavegueram de les 
dues vivendes situades al carrer Doctor Antoni Reig núm. 17 i 19.

1061062008/06/10 2008/06/25

2711Expedients de llicència d'obres menors per col·locar  reixes a les finestres, 
canviar rajoles i pintar la façana sense bastida. Carrer Sant Climent cantonada 
Can Bosch núm. 15

1071072008/06/13 2008/06/25

2711 Aquest expedient sembla no estar aprovatExpedients de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur mitger. Ctra. 
Sant Llorenç Savall 13 B

1081082008/  /  2008/06/14

2711Expedients de llicència d'obres menors per reformar la coberta del garatge d'un 
habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Coll de Posas número 20 casa 4

1091092008/06/17 2008/10/28

2711Expedients de llicència d'obres menors per excavacions de rases i connexions 
del desguàs particular al desguàl públic.  Doctor Tomàs Borrell núm. 30

1111112008/06/19 2008/06/25

2711Expedients de llicència d'obres menors per tancament de la finca i ampliació de 
la vorera existent. Ctra. Sant Llorenç núm. 7

1121122008/06/27 2008/07/07

2711Expedients de llicència d'obres menors per renovar paviment interior d'un 
habitatge. Carrer Molí núm. 11

1131132008/07/01 2008/07/07

2711Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitar el forjat de l'edifici 
entremitgeres situat al carrer Miquel Vila núm.1 i carrer Joan Maragall núm. 17

1141142008/07/01 2008/07/07

2711Expedients de llicència d'obres menors per ampliació de l'altell i passera en nau 
industrial. Carrer Indústria núm. 1 nau 3 del polígon industrial Pla de la Costa

1151152008/07/01 2008/07/21

2711Expedients de llicència d'obres menors per formació de tanca en límit de la 
finca.  Avinguda Cataluny núm. 65 A

1161162008/07/02 2008/07/07

2711Expedients de llicències d'obres menors per la construcció d'una canalització 
de 55 ml amb 4 tubs de PVC de 110; una de 5 ml amb 2 tubs de PVC de 
110mm. i un altre  de 33 mm amb 2 tubs de 63mm. per tal d'adequar la línia 
telefònica de la finca situada a Avinguda Castell de Montbui núm. 48

1171172008/07/08 2008/09/16

2712 Hi ha un decret de paralització d'obres. Aquest expedient està 
relacionat amb els expedients números 48/2008  i  49 /2008

Expedients de llicència d'obres menors per la legalització de diverses obres 
situades en diferents punts de la propietat de l'edifici plurifamiliar aïllat. Ctra. 
Sant Llorenç núm. 17

1181182008/07/08 2008/12/23

2712Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles del terra i paret 
del bany de 6 m2. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 11

1191192008/07/09 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
49 x 0,4 m2. i connexió de 3 ramals per a subministrament de gas natural a 
nous abonats al carrer Joncar números 2, 4 i 8

1211212008/07/10 2008/07/21

2712Expedients de llicènca d'obres menors per instal·lació d'una línia elèctrica 
soterrada de baixa tensió . Camí Lloveres

1221222008/07/10 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana de 50 m2. en grua 
torre. Carrer Ildefons Cerdà núm. 16

1231232008/07/14 2008/08/04

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 341 x 0,4 m2. Carrers Agustí Santacruz i Barcelona

1241242008/07/15 2008/09/16
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2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
16 x 0'4 m2 i connexió d'un ramal i subminitrament de gas natural als 
habitatges situats al carrer Folch i Torres núm.1

1251252008/07/15 2008/09/16

2712Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació solar  fotovoltaica  d'una 
instal·lació solar integrada en la coberta del poliesportiu municipal i construcció 
d'una caseta on s'ubicaran  els inversors.  Ronda d'Esports s/n

1271272008/07/15 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per arreglar la peana existent del pal 
transformador. Carretera Sant Llorenç

1281282008/07/16 2008/09/16

2712Expedients de llicència d'obres menors per col·locació provisional d'un armari 
de distribució urbana (A.D.U.) ocupant una superficie de 0,15 m2 situat davant 
l'habitatge núm. 10 del carrer Països Catalans.

1291292008/07/16 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'una línia. Carrers  Pont 
de Terme i Les Roques

1301302008/07/16 2008/10/14

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
170 x 0'4 m2 u connexió d'un ramal situat a la Plaça Josep Umbert Rosas núm. 
9

1311312008/07/17 2008/09/16

2712 Expedients de llicència d'obres menors per legalització d'una barbacoa. Carrer 
Joan Miró núm.12

1321322008/07/17 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una canalització per 
construir la línia de subministrametn en BT i ubicació d'una nova Estació 
Transformadora. Avinguda Escoles i carrer Osona.

1341342008/07/18 2008/07/21

2712Expedients de llicència d'obres menors per modificar un tram de la rasant de la 
vorera del carrer, confrontant  amb la finca núm.2 del carrer Padró.

1371372008/07/23 2008/10/14

2712Expedients de llicència d'obres menors per canviar sanitaris del bany de 1'5 m2 
del magatzem. Avinguda Castell de Montbui, 30 ,baixos

1391392008/07/29 2008/08/04

2712Expedients de llicència d'obres menors per obra nova, murs de contenció, 
talussos i tanques de l'habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Bosch i Gimpera 
num.3  Urb. Racó del Bosc

1401402008/07/29 2008/09/16

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre la vorera de 
17 x 0,4 m2 i connexió de 1 ramal. Agustí Santacruz num. 56

1421422008/07/31 2008/09/16

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorerea i 
calçada de 1 x 0,4 m2 y connexió d'un ramal. Travessia num.14

1431432008/07/31 2008/09/16

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura d'una rasa sobre la vorera i 
calçada de 93 x 0,4 m2 i connexió de 3 ramals. Escoles num. 9-11

1441442008/07/31 2008/09/16

2711 Anul·lat.Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 23 x 0,4 m2 i connexió de 1 ramal . Carrer Estatut num. 27

1451452008/  /  2008/07/31

2712Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 48 x 0,4 m2 u connexió de 2 ramals. Carrer Creus 53-55-59

1461462008/07/31 2008/09/16
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2713Expedients de llicència d'obres menors per instal·lar una canonada de 352 
metres . Carrer Cirerers

1471472008/07/31 2008/09/16

2713Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 50 x 0,4 m2 u connexió de 2 ramals. Carrer Piscina num. 6-8

1481482008/07/31 2008/09/16

2713Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació de la coberta de 
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Carrer Esquirol num. 37

1491492008/08/01 2008/09/16

2713 Document sobre la reconstrucció de la paret de tancament  de la 
finca situada al carrer Creus núm.12. Sol·licita conèixer les 
condicions de la llicència d'obres atorgada a la finca del carrer 
Creus núm. 19. Hi ha una fotocòpia del expedient.

Expedients de llicència d'obres menors per recular la tanca. Camí de Can 
Bosch cantonada carrer Creus

1501502008/08/06 2008/08/28

2713Expedients de llicència d'obres menors per execució del camí d'accés a la 
parcel·la 17 poligon8, des de PK 3,830 de la carretera BV-1485 Paratge de 
Vallbona

1511512008/08/07 2008/11/11

2713Expedients de llicència d'obres menors per aplicar productes o materials 
expressos antihumitats per a la impermeabilització del mur de l'edifici per la 
part interior.

1521522008/08/07 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles i el mobiliari de la 
cuina. Carrer Roure Gros núm. 19

1541542008/08/11 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per la prorroga de les obres de 
l'expedient 11/2008 (reforma cuina, bany i teulada) de l'habitatge situat al carrer 
Roure Gros número 33

1551552008/08/13 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per desembussar desguàs a la finca 
situada al carrer Anselm Clavé

1561562008/08/28 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per reforma de la cuina i bany.  Carrer 
Rector Tomàs Borrell núm. 20

1571572008/09/01 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per emplenar la piscina amb terres . 
Doctor Fleming núm. 10

1581582008/09/01 2008/09/16

2714 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 20/2009Expedients de llicència d'obres menors per a la construcció de dos murs de 
contenció a l'habitatge situat al carrer Bosch i Gimpera núm. 1, parcel·la 89 de 
l'urbanització Racó del Bosc

1591592008/09/03 2008/10/14

2714Expedients de llicència d'obres menors per reformar el banys, cuina i altres. 
Carrer Amargura núm. 9

1601602008/09/04 2008/09/16

2714 Sol·licitud per anul·lar la liquidació de l'expedient d'obres número 
161/2008

Efectuar una canalització subterrània per tal de connectar la xarxa projectada 
amb la xarxa de distribució existent. Ronda dels Esports s/n

1611612008/08/01 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per actualització de la imatge de la 
façana principal de l'edifici amb instal·lació de bastida. Carrer Doctor Tomàs 
Borrell núm. 20

1631632008/09/05 2008/09/16

2714Expedients de llicència d'obres menors per reparar la biga de fusta de la 
teulada i treure humitats, i canviar la porta de fusta per una porta basculant de 
ferro. Carrer Sol Naixent, s/n.

1641642008/09/09 2008/09/16
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2714 Joan Umbert Macià requereix que s'efectuï una inspecció a les 
obres que s'estan executant al carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 2 
data 11-8-2009. Sol·licitud de solució d'humitats -Can Xocolater-. 
Sol·licitud Jutjat de lo Social 2 de Granollers relatiu a llicència carrer 
Tomàs Borrell núm. 2. Sol·licitud inspecció a les obres que es 
realitzen al carrer Rector Tomàs Borrell número 2 per part de 
Montserrat Fernández Fabrellas

Expedients de llicència d'obres menors per  col·locar paviment i enrajolar el  
bany.  Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 2

1651652008/09/09 2008/09/16

2715Expedients de llicència d'obres menors per reformes de la cuina i el bany de 
l'habitatge situat al carrer Doctor Fleming núm. 23, 3er. 3a.

1661662008/09/10 2008/09/16

2715Expedients de llicència d'obres menors per a la pavimentació de 50 cm. de 
separació del mur a l'asfalt de les finque situades al carrer Passeig de les 
Oliveres núm. 6

1671672008/09/15 2008/10/14

2715Expedients de llicència d'obres menors per fer el tancament parcial de la finca. 
Avinguda Castell de Montbuí, s/n

1681682008/05/26 2008/09/15

2715Expedients de llicència d'obres menors per substitució d'una barana d'obra 
vista a la terrassa de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la cantonada 
carrer Vic i Avinguda Catalunya núm. 15

1691692008/09/15 2008/09/16

2715Expedients de llicència d'obres menors per canviar dues portes balconeres. 
Carrer Vic núm. 34

1711712008/09/16 2008/10/14

2715Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
24 x 0'4 metres2 i connexió d'un ramal situat a la finca del Passatge Jorba 
núm.3

1731732008/09/22 2008/09/30

2715Expedients de llicència d'obres menors per efectuar una canalització de 5 m per 
conduir la línia de subministrament en BT pel habitatges situats al carrer 
Barcelona núm. 11.

1741742008/09/23 2008/09/30

2715 Aprovació pel condicionament de parcel·la per ús provisional per a 
aparcament descobert, a la finca Anselm Clavé s/n, Resolució 
Alcaldia 21-4-2009. F.P.U. sol·licita inspecció a les obres que es 
realitzen a la finca propietat del Sr. J.U.M. al carrer Anselm Clavé

Expedients de llicència d'obres menors per  solar per ús provisional 
d'aparcament descobert situat  a la finca del carrer Anselm Clavé s/n

1761762008/09/29 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per pintar la façana amb bastida. Carrer 
Narcís Monturiol núm. 4

1781782008/09/30 2008/10/14

2716Expedients de llicència d'obres menors per fer un mur d'obra  1,30 x 8,40 . 
Carrer Antoní Gaudí núm.8

1791792008/10/06 2008/10/14

2716Expedients de llicència d'obres menors per excavacions de terres per fer estudi 
geotècnic del terreny finca del passeig Les Oliveres  cantonada carrer Pompeu 
Fabra.

1801802008/10/03 2008/10/14

2716Expedients de llicència d'obres menors  per realitzar cata, en conductes 
obstruïts situats a la finca situada a l'Avinguda Escoles número 3

1811812008/10/10 2008/10/14

2716Expedients de llicència d'obres menors per reparar la teulada de 20 m2. Carrer 
Barcelona núm.6

1831832008/10/14 2008/11/25
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2716Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles de la cuina i el 
bany d'uns 40m2. Carrer Pont de Terme núm. 10

1841842008/10/14 2008/11/25

2716Expedients de llicència d'obres menors per connexió de clavegueram del 
projecte d'ampliació dels vestidors del pavelló municipal. Avinguda Escoles s/n.

1861862008/10/17 2008/10/28

2716 Revisió en la liquidació de les obres contingudes en la llicència 
expedient 187/2008

Expedients de llicència d'obres menors per col·locar paviment, canviar portes i 
pintar a la finca situada al carrer Agustí Santacruz número 58, 4rt. 2a.

1871872008/10/17 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per reformes interior de l'habitatge. 
Carrer Segadors núm. 9, baixos

1881882008/10/20 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per construcció d'una piscina en el solar 
urbà situat al carrer Pervera núm. 10-b, sense alterar la rasant natural del 
terreny.

1891892008/  /  2008/10/20

2716Expedients de llicència d'obres menors per reformar el bany. Carrer Sant Joan 
núm. 23

1911912008/10/21 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 175 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Salvador Seguí núm. 4

1921922008/10/21 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 36 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Creus núm.  53-55

1931932008/10/21 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per fer una rasa de canalització per 
conduir la línea de subministrament en BT. Carrer Agustí Santacruz núm. 62

1941942008/10/22 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per reparar les esquerdes de la paret 
de façana. Carrer Creus núm.33

1951952008/10/23 2008/10/28

2716Expedients de llicència d'obres menors per prorrogar de les obres d'enrajolar el 
bany i cuina i pintar la façana posterior. Carrer Agustí Santacruz núm. 60

1961962008/  /  2008/  /  

2716Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació i posterior desinstal·lació 
d'una grua-torre desmuntable. Carrer Cingles de Bertí núm. 21

1971972008/11/04 2008/11/11

2716 Hi ha la renúncia a l'execució d'obres sol·licitadesExpedients de llicència d'obres menors per reformes del bany.  Carrer Sant 
quirze núm. 4 , 1er.

2032032008/03/31 2008/11/17

2717Expedients de llicència d'obres menors per enderrocar dos envans.  Plaça 
Josep Umbert núm. 4

2042042008/11/17 2008/12/09

2717Expedients de llicència d'obres menors per reparar la cantonera del balcó del 
1er. pis. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 19

2092092008/12/01 2008/12/09

2717 Sol·licitud per devolució de l'impost i taxa de construccions, 
intal·lacions i obres.

Expedients de llicència d'obres menors per canviar les rajoles al bany i cuina. 
Carrer Travessia núm. 14 , 3er. 2a.

2112112008/12/01 2008/12/09

2717Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera i 
calçada de 1 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Bassella núm. 7B

2142142008/12/10 2008/12/23

2717Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera i 
calçada de 1 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Passatge Martina núm. 39

2152152008/12/10 2008/12/23
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2717Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 119 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal. Carrer Sot del Pedro núm. 15

2162162008/12/10 2008/12/23

2717Expedients de llicència d'obres menors per asfaltar un tram d'entrada a la casa 
de 21 m2. Carrer Narcís Monturiol núm. 6

2182182008/12/16 2008/12/23

2717Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera i 
calçada de 1 x 0,4 m2. de 1 ramal. Carrer Travessia núm. 7

2192192008/12/16 2008/12/23

2710Expedients de llicència d'obres menors per construir una piscina en el patí 
interior comunitari. Avinguda Escoles 18-20 cantonada Osona 3-5.

1031032008/06/05 2009/05/26

2716Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 35 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal.  Carrer Joncar núm. 11

1821822008/10/13 2009/02/10

2716Expedients de llicència d'obres menors per desbrossar i arrebossar una bassa 
vella ja feta uns 15 m2. situada a la finca de Can Masclans, polígon 13, 
parcel·la 148

1901902008/10/21 2009/02/10

2716Expedients de llicència d'obres menors per instal·lació d'ascensor en habitatge 
unifamiliar aïllat. Nostra Sra. de  Núria núm. 18

2012012008/11/11 2009/01/13

2717Expedients de llicència d'obres menors per rehabilitació de la façana amb 
instal·lació de bastida. Carrer Llevant , 3-5

2052052008/11/18 2009/01/27

2717Expedients de llicència d'obres menors per col·locar el paviment de l'immoble 
situat al carrer Barcelona núm. 10 baixos

2062062008/11/20 2009/02/10

2717Expedients de llicència d'obres menors per reforma del bany i canviar el 
paviment de l'immoble situat al carrer Pont de Terme número 2, 1er. 1a.

2072072008/11/24 2009/01/13

2717Expedients de llicència d'obres menors per retirar terres entre la parcel·la 89 de 
la urbanització Racó del Bosc i el camí de Lloveres per a la construcció d'un 
mur de contenció, amb llicència concedida el 14 d'octubre de 2008 expedient 
159/2008

2082082008/11/24 2009/03/31

2717Expedients de llicència d'obres menors per la finalització i legalització de les 
obres de la construcció auxiliar per adequar-les a la llicència concedida el 28 
de novembre de 2006, a l'immoble situat al carrer Sant Pau número 12

2202202008/12/11 2009/07/28

2717Reposició de 5 pals de fusta de suport de la línia telefònica. Av. Escoles núm. 
18-20 i Osona núm. 3-5

2222222008/12/29 2009/01/13

2425Expedient de llicència d'obres menors per construcció vorera i nova claveguera. 
Bassella . 55 . 57 i 59

112009/01/08 2009/01/27

2425Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada de 38 x 0'4 m2 i connexió d'un ramal a subministrar gas natural.  Pont 
de Terme , 3

222009/01/09 2009/03/31

2425Expedients de llicència d'obres menors per reforma de dos banys a la finca 
situada al carrer Joncar 27 B

332009/01/12 2009/03/11

2425Canviar rajoles del bany de 10 m2, canviar finestres i balcó sense variar 
l'estructura. Rector Tomàs Vila , 11, 2n. 1a.

552009/01/15 2009/02/10
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2425Fer la connexió dels tubs de claveguera i d'abastament d'aigua potable. Sant 
Isidre , 11

662009/01/19 2009/02/10

2425Expedient de llicència d'obres menors per aplacar 8 m2 de pedra a la paret del 
patí del carrer Bassella, 10

772009/01/20 2009/03/31

2425Expedient de llicència d'obres menors per arrebossat de parets i terra del 
garatge (66m2) i posar 5 llambordes reglamentàries gual en el carrer Vinyetes 
número 15

882009/01/23 2009/02/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per modificar la distribució del bany en el 
Passatge Mules número 9

10102009/01/27 2009/02/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un mur de 10m2 
situat a la finca del carrer Magdalena Roca Umbert

12122009/02/03 2009/02/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per fer les regates per la instal·lació del 
comptador d'aigua a la finca del carrer Sant Quirze número 1

13132009/02/04 2009/02/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per fer un traçat alternatiu al traçat 
aprovat en data 28 d'octubre de 2008 en el carrer Agustí Santacruz número 62

14142009/02/11 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per obres de reparació de la coberta 
sense bastida. Avinguda Castell de Montbui , 11

15152009/02/14 2009/03/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per fer un gual en el carrer Barcelona 
número 25

16162009/02/06 2009/03/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de les obres de 
reforma amb les modificacions introduïdes en el decurs de l'ampliació de 
l'edifici del carrer Serrat dels Ametllers número 12 antic Camí del Dipòsit, 12

17172009/02/13 2009/02/24

2426Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar el patí al carrer Agustí 
Santacruz número 65

18182009/02/17 2009/03/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per intal.lar un cartell lluminós en el 
carrer Travessia número 2

19192009/02/23 2009/03/31

2426 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 159/2008. En 
aquest expedient sols hi ha la sol·licitud

Expedient de llicències d'obres menors per la sol·licitud de prorrogar del permís 
d'obres exp. 2008/159 concedit fins el 10/4/09 en el carrer Bosch i Gimpera 
número 1

20202009/02/28 2009/  /  

2426Expedient de llicència d'obres menors per canviar 50 m2. de la cuina i el bany 
en el carrer Amargura número 20

21212009/03/03 2009/03/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per canviar rajoles , sanitaris i instal·lar 
aigua al bany en el carrer Josep Pla número 5

22222009/03/03 2009/03/10

2426Expedient de llicència d'obres menors per realitzar reformas a la cuina en el 
carrer Doctor Tomàs Borrell número 10 , 2n.

24242009/03/05 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per la construcció un porxo i un ràfec a la 
teulada de la façana posterior de la finca del carrer Barcelona número 56

25252009/03/05 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors  per reforma del sostre i un habitatge 
entre mitjeres en el carrer Joncar número 9

26262009/03/06 2009/03/31
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2426Expedient de llicència d'obres menor per la renovació del permis d'obres 
expedient nº 2008/139 de l'Avinguda Castell de Montbui número 36

27272009/03/09 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per canviar taules d'uralita per teulas 
àrab en un porxo existent a la finca situada al carrer Ildefons Cerdà número 20

28282009/03/09 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per realitzar el tancament provisional de 
la finca. Av. Castell de Montbui número 10

30302009/03/12 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per reparar la cornisa de 2 m2. en el 
carrer Agustí Santacruz núm. 105

32322009/03/16 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obers menors per arrebossar 2 m2 dels balcons de la 
façana a la Plaça Josep Umbert Ventura número 10

33332009/03/16 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per una prorroga per les obres 
realitzades al carrer Doctor Tomas Borrell nº 2 amb nº de llicencia nº 2008/165.

34342009/03/17 2009/04/14

2426Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una tanca provisional 
a la parcel·la situada al carrer Doctor Fleming número 16

35352009/03/17 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors arrebossar 50 m2 de paret en el carrer 
Racó del Bressol número 8

36362009/03/18 2009/03/31

2426 L'expedient 37/2009 no ha estat aprovat.Expedient de llicència d'obres menors  per enrajolar el paviment i bany de la 
planta golfes de la finca del carrer Pervera núm. 19

37372009/03/18 2009/04/14

2426Expedient de llicència d'obres menors per picar i revestir el mur amb pedra de 
la finca de la carretera Sant Llorenç número 39

38382009/03/21 2009/03/31

2426Expedient de llicència d'obres menors per tancar la terrassa amb alumini i 
vidrieres en el carrer Doctor Fleming número 23 , 2n. 1a.

39392009/03/24 2009/06/16

2426Expedient de llicència d'obres menors per refer una part de l'aplacat de la 
façana de la finca situada en el carrer Travessia número 14

40402009/03/25 2009/05/26

2426Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la terrassa de 20 m2 en el 
carrer Mn. Josep Rossell númeri 8 , 3er.

41412009/03/26 2009/04/14

2426Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'una nova porta a la tanca 
de la parcel·la situada al carrer Ntra. Sra. de Núria número 33

42422009/03/26 2009/04/14

2427Expedient de llicència d'obres menors per enllosar la terrassa de 20 m2. en el 
carrer Camí de Can Bosch número 19

44442009/04/01 2009/04/14

2427Expedient de llicència d'obres menors per reforma de bany de 22 m2 de 
l'immoble situat al carrer Agustí Santacruz número 55

45452009/04/01 2009/04/18

2427 Aquest expedient està relacionat i està amb ell l'expedient d'obres 
número 138 /2008

 Expedient de llicència d'obres menors per la instal·lació d'uns hidrants a la 
finca situada en les Aldees Infantils SOS

46462009/03/19 2009/04/14

2428Expedient de llicència d'obres menors per canviar les rajoles en un bany de 6 
m2 en el carrer Sant Quirze núm. 17

47472009/04/02 2009/04/14

2428Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera i 
calçada de 1 x 0,4 m2. i connexió de 1 ramal en el carrer Estricadors núm. 12 B

48482009/04/03 2009/05/26
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2428Expedient de llicència d'obres menors per impermeabilització de la terrassa a la 
finca situada al carrer Agustí Santacruz número 40 baixos

49492009/04/03 2009/04/14

2428Expedient de llicència d'obres menors per la reforma del bany de 6 m2. al 
carrer Travessia número 12, 2n.

50502009/04/06 2009/04/14

2428Expedient de llicència d'obres menors per estendre una capa d'asfalt 
provisional davant la finca del carrer Bassella números 55-57-59

51512009/04/07 2009/04/14

2428Expedient de llicència d'obres menors per efectuar obres de condicionament 
del local en planta semisoterrani entre mitgeres per a un futur centre de 
podologia en el carrer Estricadors número 43

52522009/04/16 2009/09/29

2428Expedient de llicència d'obres menors per executar la pavimentació de la vorera 
i guals d'entrada als garatges de la finca situada al carrer Doctor Antoni Reig 
números 17-19

53532009/  /  2009/  /  

2428Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la zona del safareig en el 
carrer Ponent número 19

55552009/04/18 2009/04/28

2428Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una rasa de 
canalització elèctrica de 8 ml. per conduir la línia de subministrament en BT en 
el carrer Barcelona núm. 25

56562009/04/20 2009/05/26

2428Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de dues canalitzacions 
elèctriques per conduir la línia de subministrament en BT en el carrer Bassella

57572009/04/20 2009/05/26

2428Expedient de llicència d'obres menors per repassar l'arrebossat de la façana 
d'uns 10m2 en l'Avinguda Catalunya número 25

59592009/  /  2009/  /  

2428Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una rasa de 
canalitzacions elèctriques per conduir la línia de subministrament en BT en el 
carrer Consell de Cent.

60602009/04/22 2009/05/26

2428Expedient de llicència d'obres menors per retirada envans interiors i col.locació 
paviment interior deteriorat per aigües en el carrer Agustí Santacruz número 86

62622009/05/04 2009/05/26

2429 Aquest expedient encara que estava aprovat va ser retirat amb data 
26 d'octubre de 2009

Expedient de llicència d'obres menors per realitzar la connexió a l'armari 
regulador i subministre de gas a l'urbanització Roca Gran de Villar al carrer 
Joan Miró

64642009/04/30 2009/06/16

2429Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana amb escala a la finca 
situada al carrer Santo Domingo número 12

65652009/05/05 2009/05/26

2429Expedient de llicència d'obres menors per desplaçar un fanal de l'enllumenat 
públic davant la porta del garatge del seu habitatge en el carrer Cingles de Bertí 
número 21, segons llicència d'obres 2008/162

66662009/05/04 2009/05/26

2429Expedient de llicència d'obres menors per la reforma i ampliació de la planta 
baixa existent en la casa del carrer Agustí Santacruz núm. 42

67672009/05/06 2009/06/30

2429Expedient de llicència d'obres menors per la reparació d'un pilar i el marc de 
tanca metal.lica en el carrer Costa Lloveres s/n

68682009/05/16 2009/05/26
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2429Expedient de llicència d'obres menors per reformar el bany i la cuina en el 
carrer Pont de Terme núm 26

69692009/05/16 2009/05/26

2429Expedient de llicència d'obres menors per la realització d'una cala de 
dimensions 2x1x1 aproximadament en el carrer Vinyetes número 11

70702009/05/18 2009/05/26

2429Expedient de llicència d'obres menors per reparar les rajoles de la façana i la 
barbacana del carrer Vic número 12

71712009/05/20 2009/05/26

2429Expedient de llicència d'obres menors per enrajolar la cuina i el bany en el 
carrer Creus número 67

72722009/05/22 2009/06/16

2429Expedient de llicència d'obres menors per canviar 20 m2. de rajoles a la 
terrassa en el carrer Josep Pla número  6

73732009/05/25 2009/07/14

2429Expedient de llicència d'obres menors per canviar les rajoles del bany en el 
carrer Doctor Fleming número 25, baixos, 2a.

74742009/05/25 2009/07/14

2429Expedient de llicència d'obres menors per realitzar la protecció de mitgeres al 
descobert mitjançant capa de poliuretà projectat en el carrer Agustí Santacruz - 
Passatge Mules , 2-3

75752009/05/26 2009/06/16

2430Expedient de llicència d'obres menors per arrebossar i pintar la façana amb 
col·locació de bastida a la Pl. Sant Antoni número 1

77772009/06/01 2009/06/16

2430Expedient de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera de 1x 
0.4m quadrats i connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural en el carrer 
Agustí Santacruz número 62

78782009/06/02 2009/06/19

2430Expedient de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera de 1 x 
0.4 m quadrats i connexió de 1 ramal per a subministrar gas natural al carrer 
Sol número 15

79792009/06/02 2009/06/16

2430Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana sense bastida i la 
reforma dels banys i cuines al carrer Magdalena Roca Umbert número 8

80802009/06/03 2009/06/16

2430Expedient de llicència d'obres menors per la realització de una cala per 
reparació de gas al carrer Sot del Pedro número 15

81812009/  /  2009/  /  

2430Expedient de llicència d'obres menors per executar soterrament dels serveis 
d'abastament d'aigua potable i de la xarxa elèctrica en el carrer Dr. Antoni Reig 
números 17-19

82822009/06/09 2009/07/14

2430Expedient de llicència d'obres menors per obertura de diverses cates sobre 
vorera per connexió de 2 ramals per a subministrar gas natural en el carrer 
Ildefons Cerdà número 13

83832009/06/15 2009/07/14

2430Expedient de llicència d'obres menors per canviar el paviment de la terrassa del 
carrer Esquirol número 65

84842009/06/15 2009/07/14

2431 aquest expedient no sembla aprovatExpedient de llicència d'obres menors per la modificació de la claraboia del cel 
obert a la finca situada al carrer Sant Joan números 39-41

87872009/06/19 2009/  /  

2431Expedient de llicència d'obres menors per obertura de cata de 1x0'4 m2. i 
connexió d'un ramal en el carrer Sant Pau número 16

88882009/06/22 2009/07/14
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2431Expedient de llicència d'obres menors per a la reforma del terrat degut a 
l'existència d'humitats en el carrer Agustí Santacruz número 35

89892009/06/26 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per reparar i pintar la façana d'uns 100 
m2., sense bastida al carrer Racó del Bressol número 1

90902009/07/07 2009/07/28

2431Expedient de llicència d'obres menors per reforç estructural del forjat  en 
habitatge unifamiliar aïllat. Carrer Figueretes núm. 19

91912009/07/08 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per reparar les teules sense bastida en 
el carrer Roger de Flor número 7

93932009/07/11 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per treure els embans i desmuntatge del 
taulell , sense afectar l'estructura en el carrer Sant Pere número 20 (antiga 
carnisseria Garriga)

94942009/07/13 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per pavimentació interior de 50 m2 del 
taller en el carrer Doctor Reig número 3

95952009/07/13 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per restauració consistent en canviar 
rajoles del bany en 20 m2 i la cuina de 25 m2, pavimentació interior de 80 m2 
en el carrer Ponent número 1, 1er.

96962009/07/13 2009/07/28

2431Expedient de llicència d'obres menors per la reparació del balcó en el carrer 
Agustí Santacruz número 13

97972009/07/13 2009/07/14

2431Expedient de llicència d'obres menors per impermeabilitzar l'aiguafons de la 
teulada en el carrer Agustí Santacruz número 8

98982009/07/14 2009/07/21

2431 Hi ha un requeriment  de paralització d''obres.Expedient de llicència d'obres menors per realitzar la neteja i esplanació de 
feixa rústega en la ctra. Llinars a Sant Llorenç Savall Km. 14,610

99992009/07/14 2009/07/28

2431Expedient de llicència d'obres menors per canviar 20 m2 de rajoles del terra per 
tarima de fusta en la ctra. Sant Llorenç número 15

1001002009/07/16 2009/07/28

2431Expedient de llicència d'obres menors per repassar canelons de la teulada i 
arrebossar 2 m2. del  pati de llums en el carrer Vic número 12

1021022009/07/20 2009/07/28

2431 Hi ha una proposta d'aprovació de la llicència d'ús provisional per a 
la realització de l'activitat de lloguer de motos elèctriques a la finca 
situada a l'Avinguda Pau Casals números 2-6 i que està 
relacionada amb l'expedient d'obres número 103/2009  i el 
expedient d'activitat número 15/2009

Expedient de llicència d'obres menors per la realització de les obres per a la 
implantació d'una instal.lació de lloguer de motos elèctriques en el carrer Pau 
Casals números 2-6

1031032009/07/22 2009/07/28

2432Expedient de llicència d'obres menors per instal·lació provisional d'un pal de 
fusta per retirar el cablejat de telefònica de la façana per dur a terme les obres 
d'edificació corresponents al carrer Travessia número 4

1041042009/07/27 2009/09/29

2432Expedient de llicència d'obres menors per refer la paret d'obra existent (amb 
briques) en uns 7* 1,5 m.  en el carrer Montserrat número 33

1051052009/08/05 2009/08/25

2432Expedient de llicència d'obres menors per la realització de paviment exterior 
armat del terrat sobre l'antic en el carrer Vinyetes número 32 D

1071072009/08/12 2009/08/25
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2432Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un sotre sanitari en 
formació de paviment de pati al carrer Travessia número 2

1081082009/08/17 2009/11/10

2432Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre calçada de 
28 x 0'4 m2 i connexió d'un ramal per subministrar gas en el Passatge Jorba 
número 3

1091092009/08/26 2009/09/09

2432 Hi ha una sol·licitud d'anul·lació carta de pagament de l'expedient 
de llicència d'obres número 111/2009

Expedient de llicència d'obres menors per repar els degoters del terrat de 56 
m2. en el carrer Joan Miró número 12

1111112009/09/01 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per reformar el bany del carrer Sagrera 
número 14

1121122009/09/01 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per pavimentar 40 m2 de terra en el 
carrer  Estricadors número 40

1131132009/09/02 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per reformar el bany i enrajolar 17 m2 en 
el carrer Sant Sadurní número 7

1141142009/09/02 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per la prorroga del permís d'obra- 
Expt.núm: 2007/243 en el carrer Creus número 11B

1151152009/08/17 2009/08/25

2432Expedient de llicència d'obres menors per repàs de les teules de la teulada en 
uns 75 m2. a la Masia de Can Deu del Veïnat

1161162009/09/04 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'una bassa a cel 
obert de purins per les granges de Valentí i Tei.

1171172009/07/31 2009/10/13

2432Expedients de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre la vorera i 
calçada de 15 x 0,4 m2 i connexió d'un ramal per a subministrar gas natural als 
nous abonats situats a la finca del carrer Barcelona número 10

1181182009/09/07 2009/09/29

2432Expedient de llicència d'obres menors per repassar diverses parets amb 
humitats d'uns 5m2 en el carrer Agustí Santacruz número 32

1191192009/09/08 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per instal·lar planxa aillant en paret 
mitgera de 90 m2 a l'Avinguda Catalunya número 25

1211212009/09/16 2009/09/09

2432Expedient de llicència d'obres menors per les reformes d'un bany en l'Avinguda 
Castell de Montbui número 17, 1er. 3a.

1221222009/09/17 2009/09/29

2432Expedient de llicència d'obres menors per muntatge d'una bastida per a la 
col.locació de pedra a la façana en el carrer Sant Pere número 1

1231232009/09/23 2009/09/29

2432Expedient de llicència d'obres menors per instal.lació de plaques solars en el 
carrer Estricadors número 24C

1241242009/09/25 2009/11/24

2433Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera i 
calçada i connexió de 2 ramals per subministrament de gas natural en el carrer 
Barcelona número 42

1251252009/09/25 2009/09/29

2433Expedients de llicència d'obres menors per obertura de cata sobre vorera d'1 x 
o,4 m2 i connexió d'un ramal pel subministrament de gas natural a nous 
abonats a la finca situada al carrer Agustí Santacruz núm. 22

1261262009/09/25 2009/09/29
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2433Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana 15 m2 sense 
montatge de bastida en el carrer Agustí Santacruz número 55

1271272009/09/25 2009/09/29

2433Expedient de llicència d'obres menors per la substitució del col·lector en alta 
entre els pous SF04-10 i SF04-13

1281282009/08/28 2009/09/29

2433Expedient de llicència d'obres menors per rehabilitació, reforma i canvi d'ús de 
local a la planta semisoterrani en el carrer Agustí Santacruz número 105

1291292009/10/02 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per muntatge d'una bastida per a 
arranjar la façana de la finca del carrer Sant Joan númeo 59

1321322009/10/07 2009/10/27

2433Llicència d'obres menors per enderroc d'envans interiors i de la brana d'obra 
exterior en el carrer Agustí Santacruz número 105

1331332009/10/15 2009/10/27

2433Expedient de llicència d'obres menors per canvi de banyera  a de dutxa en el 
carrer Llorens Artigas número 11

1341342009/10/16 2009/10/27

2433Expedient de llicència d'obres menors per realitzar la connexió de l'aigua a la 
xarxa municipal de la finca situada al carrer Agusti Santacruz número 62

1361362009/10/09 2009/10/27

2433 Hi Ha una proposta d'acceptació de la compensació de la taxa i 
l'impost de construccions, instal·lacions i obres relatius a la llicència 
d'obres menors expedient 137/2009

Expedient de llicència d'obres menors per obrir la vorera  i reparar les humitats i 
filtracions del soterrani del carrer Sant Joan número 59

1371372009/10/16 2009/10/27

2433Expedient de llicència d'obres menors per substituir dues finestres del colomer 
de fusta per alumini amb unes dimensions inferiors a l'actural en el carrer 
Sagrera número 5

1381382009/10/21 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per pintar la façana sense muntatge de 
bastida en el carrer Vic número 25

1391392009/10/27 2009/10/27

2433Expedient de llicència d'obres menors per realitzar reformes de bany i cuina en 
el carrer Sant Joan número 9, 1er. 1a.

1421422009/10/30 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per repicar i arrebossar la paret de la 
façana del pati de la finca situada al carrer Creus número 24

1431432009/10/30 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per reformar el bany i pavimentar el 
safareig d'una superficie de 8 m2 i 4,5 m2 respectivament al carrer Soleia 
número 5

1441442009/11/04 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per substituir les plaques de guix del 
sostre per pladur i col·locant llana roca com aïllament tèrmis en el carrer 
Marinada número 19

1451452009/11/05 2009/11/10

2433Expedients de llicències d'obres menors per canviar les rajoles i sanitaris del 
bany de 1 x 2,5, canviar rajoles, marbres i mobles de la cuina de 2 x 1, a 
l'immoble situat al carrer Padró número 18

1461462009/11/05 2009/11/10

2433Expedient de llicència d'obres menors per realitzar un tancat a la finca situada 
al carrer Països Catalans lindant amb el carrer Romaní

1471472009/11/11 2009/11/24

2433Expedient de llicència d'obres menors per reformar el bany i substitució de 
banyera per plat de dutxa a la Ctra. Sant Llorençj número 39

1501502009/11/14 2009/11/24
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2433 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres majors 
número 286/2004

Expedient de llicència d'obres menors  per a la legalització de la connexió dels 
desaigües dels habitatges  del carrer Camí de Lloveres  números 11 i 13

1511512009/  /  2009/  /  

2433Expedient de llicència d'obres menors per canviar un bastiment de 210x60 del 
quarto de la calefacció en el carrer Baixador Torra número 1

1531532009/11/23 2009/11/24

2433Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de les obres 
autoritzades a l'expedient de llicència 549/2006 al solar de la Ronda dels 
Esports número31

1541542009/11/18 2009/11/24

2433Expedient de llicència d'obres menors per pintar una franja del forjat de façana 
en el carrer Jaume Balmes número 12

1551552009/11/24 2009/10/28

2434Llicencia d'obres menors per l'obertura d'un forar a la paret per solucionar un 
problema d'humitats en el carrer Pare Coll número 12

1561562009/11/25 2009/12/15

2434 hi ha una sol·licitud de canvi de nom de la llicència d'obres a favor 
de la Sra. Josefa Garriga Subirà

Expedient de llicència d'obres menors per la construcció d'un envà pluvial a 
l'Avinguda Catalunya número23 amb bastida penjant

1571572009/11/25 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura de rasa sobre vorera d'1 x 
0'4 m. i connexió d'un ramal en el carrer Creus números 48-50

1591592009/03/13 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura d'una rasa sobre vorera de 
8 x 0,4 m i connexió d'un ramal en el carrer del Padró número 8 A

1601602009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per l'obertura de rasa sobre vorera de 14 
x 0'4 m i connexió d'un ramal en el carrer Sant Jordi número 3

1611612009/12/03 2009/12/15

2434 Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera de 
43x0,4 m2 i connexió d'1 ramal per a subministrar gas natural en el carrer 
Hospital número 14

1621622009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per obertura rasa sobre vorera de 60x0,4 
m2 i connexió de 3 ramals per a subministrar gas natural en el carrer Esquirol 
números 21 - 28 -33

1631632009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasa sobre vorera de 
160x0,4 m2 i connexió de 6 ramals per a subministrar gas natural en el carrer 
Esquirol número 55

1641642009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per obertura de rasas sobre vorera de 
105x0,4 m2 i connexió de 7 ramals per a subministrar gas natural en el carrer 
Estatut número 17

1651652009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per realitzar obres de pavimentació base 
per col·locar el parquet sobre d'uns 30 m2 en el carrer Hospital número 15

1661662009/12/03 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per distribuir en part el traster fent envà i 
arrebossar la paret en el carrer Santo Domingo número 2 baixos

1671672009/12/07 2009/12/15

2434Expedient de llicència d'obres menors per intervenir amb bastida a la façana 
principal de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres en el carrer Barcelona número 
56

1691692009/12/10 2009/12/15
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2434 Hi ha una sol·licitud d'una inspecció per  part dels serveis tècnics 
municipals sobre la col·locació d'una barana

Expedient de llicència d'obres menors per la legalització de les obres 
executades i d'adequació  a la normativa urbanística vigent degut a 
l'aixecament de mapet mitgera en el carrer Ildefons Cerdà número 20

1581582009/12/01 2010/04/13

2434Expedient de llicència d'obres menors per la reparació d'una paret del jardí en 
el carrer Racó del Bressol número 6

1681682009/12/07 2010/02/23

2434 Hi ha una sol·licitud d'una visita tècnica a les obres d'enderroc que 
es realitzen en el carrer Joncar número 24

Expedient de llicència d'obres menors per enderroc d'un edifici d'habitatges 
plurifamiliar entre mitgeres en el carrer Joncar número 24

1701702009/12/15 2010/01/26

2434Expedient de llicència d'obres menors per la construcció de 9 m de canalització 
de 2 conductes al carrer Bassella  i 2m de canalització amb 2 conductes i 1 
pericó tipus H a la plaça Sant Antoni

1711712009/12/23 2010/01/12

2428Expedient de llicència d'obres menors per arreglar el terra, rebossar façana i 
arreglar banys a la finca del carrer Anselm Clavé número 12

61612009/04/28 2011/06/22
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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

1804Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per parcel·lació de la finca 
situada al carrer Piscina s/n

1891891988/10/24 1988/11/02

1830Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació d'unes 
parcel·les situades al carrer Pervera

1281281991/07/22 1991/07/29

1832Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la subdivisió d'una 
parcel·la ubicada en la Unitat d'Actuació Les Sabrugues

1861861991/10/29 1991/11/28

1832Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació d'una 
finca que dona front a l'Avinguda Castell de Montbui

2142141991/07/04 1991/04/27

1833Expedients de llicència  de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Era Nova dels números 10 al 20, consistent en una 
subdivisió parcel·laria

17171992/01/22 1992/07/30

1835Expedients de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la finca situada al 
carrer Pervera número 10

60601992/03/09 1992/03/30

1835 Aquesta parcel·lació no ha estat aprovada. Informe desfavorableExpedients de parcel·lació i segregació per la parcel·lació en dues parcel·les la 
la finca ubicada en el carrer Ildefons Cercà cantonada Les Roques

67671992/03/10 1992/04/13

1836Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Montserrat número 22

98981992/04/13 1992/04/27

1836Expedients de llicència de parcel·lació i segregació per la parcel·lació dels 
solars situats al carrer Bassella i Avinguda Catalunya

1011011992/04/15 1992/05/25

1836Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Prat de la Riba número 3

1251251992/05/09 1992/05/11

1837Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca urbana situada al Camí de  Lloveres amb una superficie de 1289 m2

1411411992/05/21 1992/06/09

1838Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de les 
finques situades al carrer Sant Isidre número 31 i 34

1621621992/06/09 1992/06/22

1838Expedients de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar ubicat als 
carrers Camí del Dipòsit i Montseny

1641641992/06/10 1992/06/22

1838Expedients de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de les finques 
situades al carrer Barcelona números 16 i 18

1651651992/06/10 1992/07/20

1838Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de les 
finques situades al carrer Creus números 75 i 60

1661661992/06/10 1992/06/22

1838Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca número 5 del carrer Mirador

1791791992/07/02 1992/07/20
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1838Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Ildefons Cerdà número 22

2022021992/08/12 1992/09/22

1838Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Pervera número 4 i 5

2132131992/08/27 1992/09/08

1840Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Barcelona número 30-32 i Sant Sebastià número 5

2492491992/11/10 1992/11/17

1840Expedients de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la finca situada al 
carrer Havana número 3

2572571992/11/24 1992/12/01

1842Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca de referència cadastral número 0660336, per la posterior agregació d'una 
part d'aquesta  a la finca de referència cadastral 0660330-03. Carrer Amargura

26261993/01/12 1993/07/13

1842Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada en el carrer Doctor Antoni Reig número 6-8

40401993/02/22 1993/05/04

1845 Escrit sobre la numeració de l'edifici situat al carrer Vic cantonada 
Roger de Flor

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de les 
finques del carrer Vic número 18-20 cantonada Roger de Flor

1101101993/  /  1993/07/27

1845Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Pervera número 9

1311311993/07/07 1993/09/21

1847Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en la U. A. Escoles-6, de forma que resultin dues parcel·les de 
752 m2 i 732 m2 , que segons estudi realitzat s'identifiquen amb els números 8 
i 9

1831831993/10/11 1993/10/19

1848Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per parcel·lació de la finca 
situada a la zona industrial Pla de la Costa, parcel·la número 3, de forma que 
resulten les següents: sub-parcel·la A de 1114'75 m2., sub-parcel·la de 598'40 
m2 , i zona comunitaria de 1828'85 m2

2242241993/12/13 1993/12/14

1848Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per llicència de 
parcel·lació d'acord amb la proposta presentada, de la finca situada en el carrer 
Pervera número 8-10

2392391993/02/08 1993/02/09

1846Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per parcel·lació de la finca 
situada al carrer Esperança per a procedir a la segregació de la finca originaria

1501501993/07/30 1994/02/22

1848Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per parcel·lació de la finca 
situada al carrer Estricadors número 23 i 16

2382381993/12/30 1994/01/11

1850 Aquest expedient ha quedat suspés i arxivatExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la segregació de la 
finca del carrer Estatut núm. 35

24241994/  /  1994/02/14

1850Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de les 
finques situades al carrer Hospital i carrer Padró núm. 8

27271994/02/15 1994/12/28

1853Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació d'una 
finca situada al carrer Roure Gros núm. 26, per la segregació de la identificada 
amb el núm. 35 del mateix carrer

75751994/04/15 1994/07/12
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1854Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació d'una 
finca situada al carrer Ildefons Cerdà

1281281994/07/11 1994/07/26

1856Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de dues 
finques situades al carrer Esquirol núm. 32 i 37

1971971994/11/17 1994/11/29

1856 Aquest expedient va quedar suspés i arxivat.Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Ildefons Cerdà núm. 12

2092091994/  /  1994/12/09

1857Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació dels 
terrenys limitats per la Ctra. Sant Llorenç de Savall, carrer Gallifa i pel Passatge 
sense nom, grafiat a les Normes Subsidiàries de Planejament.

2192191994/12/23 1994/12/28

1857Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a l'Avinguda Catalunya núm. 32-34

2222221994/12/29 1995/01/24

1858Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació dels 
solars situats en els carrers Padró núm. 6, 8 i 8 bis i Hospital núm. 23 i 25

21211995/02/02 1995/02/21

1858Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca grafiada en el planol que acompanyen, amb una superficie total de 
6.840,86 m2. situada en el carrer Mossèn Baldelló

26261995/02/09 1995/02/21

1859 Aquesta sol·licitud de llicència ha sigut retirada per l'arquitecte 
Manel Falques en data 10/03/1995

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per modificar la 
parcel·lació d'una finca situada en la Ctra. De Sant Llorenç Savall a Llinars, de 
Sant Feliu de Codines

45451995/03/01 1995/03/10

1859 El dia 18 de maig de 1995 el autor del projecte renúncia a la 
segregació presentada

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  de la parcel·la del carrer 
Cirerers núm. 2

57571995/03/10 1995/05/18

1859 En data 7 d'agost de 1995 el Sr. Antoni Falqués Ventura va 
presentar una sol·licitud per retirar la sol·licitud de modificació de 
parcel·lació

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per modificació parcel·lació 
Ctra. Sant Llorenç Savall

59591995/03/10 1995/08/07

1859Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació dels 
solars situats al carrer Bassella núm. 33 i Estatut núm. 12

63631995/03/22 1995/05/09

1859Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per segregació de la finca 
matriu resenyada la part de finca on es situa l'edifici en construcció situat a 
l'avinguda Castell de Montbui

67671995/04/03 1995/05/09

1861Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca registral núm. 496 que es correspon a dos solars separats pel carrer 
Àngel Guimerà, de 234,15 m2. i 125, 85 m2.

92921995/05/10 1995/07/12

1864Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Ntra. Sra. de Núria núm. 29-31

1441441995/07/19 1995/09/04

1868Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la modificació de la 
parcel·lació aprovada en data 4 d'octubre de 1991, pel que afecta a les 
parcel·les 7,8,9 i 10 de la finca situada al carrer Antoni Gaudi s/n. cantonada 
carrer de nova obertura.

1891891995/10/05 1995/11/27
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1869Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en la U.A. Escoles-6 identificada en el projecte de reparcel·lació 
de dita U.A. com a parcel·la núm. 5

2292291995/02/07 1995/02/07

1869Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 22

2332331995/07/12 1995/09/04

1869Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Ildefons Cerdà núm. 10

2122121995/11/22 1996/03/18

1872Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació de la 
finca Plaça Dr. Robert núm. 10, Plaça Dr. Robert núm. 11 i núm. 1 del carrer 
Joncar

36361996/02/27 1996/03/04

1877Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per i parcel·lació de la 
finca situada al  Camí de Lloveres núm. 30 - 32

52521996/04/11 1996/07/22

1877Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a l'Avinguda Catalunya núm. 45 i 47

61611996/04/23 1996/04/29

1879Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Barcelona núm. 58

1331331996/09/05 1996/09/23

1880Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Era Nova núm. 7 i Josep Pla núm. 6

1411411996/09/20 1996/09/23

1881Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de les 
finques identificades registralment amb els núms. 22, avui 24, i 20, avui 22, 
situades al carrer Sant Isidre

1601601996/10/09 1996/10/21

1885Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per a la segregació del 
solar situat en el carrer Figueretes núm. 19, de la finca situada al carrer Sant 
Joan núm. 45

47471997/03/08 1997/04/07

1885Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per procedir a la divisió de 
la finca situada en el carrer Ildefons Cerdà núm. 22

49491997/03/10 1997/03/24

1885Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació una 
superficie de 30.112,50m2. situada en la finca Can Bosc, que és la finca matriu, 
qualificada com a sòl no urbanitzable, clau 8b

54541997/03/15 1997/03/24

1886Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la segregació de la 
finca  situada al carrer Roure Gros núm. 6 i 9

69691997/04/07 1997/05/19

1887Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació del solar 
situat al carrer Sant Sebastià a 30 mts. del carrer Barcelona

85851997/04/18 1997/05/05

1887Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer  Estricadors núm. 17 i 21

90901997/04/28 1997/05/05

1887Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació de la 
finca situada al carrer Roure Gros núm. 12 i 15

91911997/04/28 1997/05/19

1887Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a la plaça Josep Umbert i Ventura núm. 1, 2 i 3

92921997/04/23 1997/05/05
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1889Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació de la 
finca situada al carrer Avinguda  Catalunya núms. 18 i 20

1311311997/06/05 1997/06/30

1891Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Creus núm. 20 i 22

1911911997/09/18 1997/09/29

1893Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de les 
finques situades entre els carrers Creus núm. 65, Estricadors núm. 34 i Roure 
Gros s/n

2282281997/11/07 1997/12/22

1893Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en part en sòl no urbanitzable i en part en la Unitat d'Actuació 
Roca Gran de Villar

2352351997/11/20 1997/11/24

1893Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Joan Miró cantonada Plaça del Molí

2472471997/12/04 1997/12/22

1893 Aquest expedient inicialment era el número 168/1997 bis i ara es 
l'expedient número 259/1997. Aques expedient està relacionat amb 
l'expedient d'obres número 79/1998

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Bassella núm. 41 i al carrer Estatut núm. 20-22

2592591997/08/05 1997/09/29

1894Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per parcel·lació d'un solar 
ubicat en el carrer Bassella núm. 48, 50 i 52

771998/01/23 1998/05/25

1894Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de les 
finques situades entre els carrers Montserrat núm. 3 i 5 i carrer Ponent núm. 4 
A i 4 B

22221998/02/19 1998/03/02

1895Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a l'Avinguda del Castell de Montbui

38381998/04/06 1998/04/15

1896 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 168 /1997 
bis

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la modificació de la 
parcel·lació de la finca situada al carrer Bassella núm. 41 i al carrer Estatut 
núm. 20-22

79791998/06/26 1998/07/06

1897Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en el carrer dels Cirerers cantonada carrer Joncar

97971998/07/24 1998/07/30

1897Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Bassella núm. 29 i carrer Estatut núm. 10

1011011998/08/17 1998/09/07

1897 Tràmit art. 44 i informe del Departament d'AgriculturaExpedients de llicències de parcel·lació i segregació  per la segregació d'un 
terreny de superficie 3,05 ha  de la finca anomenada " Mas Villar "

1021021998/03/08 1998/08/05

1897Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada a la Ctra. Sant Llorenç  i carrer Racó del Bressol

1061061998/09/02 1998/10/05

1898Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Creus núm. 65, carrer Estricadors núm. 34 i Roure Gros

1261261998/10/02 1998/10/05

1898Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Pont del Terme núm. 32

1291291998/10/06 1998/11/02

1898Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Hospital núm. 5 i 8

1511511998/11/12 1998/12/28
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1899Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per l'agrupació de dues 
finques situades al passatge Piscina i carrer Piscina

1711711998/12/28 1998/12/28

1899 Aquest expedient ha estat entrat amb el número 98/1998 BisExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a la Ctra. Sant Llorenç cantonada carrer Gallifa

1731731998/07/29 1998/09/21

1902Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca Mas Paré

24241999/02/11 1999/02/22

1907Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per agrupació de finques al 
carrer Montserrat i carrer Ponent

88881999/05/12 1999/05/17

1913Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Mestral núm. 10,12 i 14

1831831999/11/13 1999/12/13

1913Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en part a l'Era Nova-Est i en part en sòl rùstic

1871871999/11/22 1999/12/13

1905 Aquest expedient inicialment tenia el número 68/1999 bisExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la modificació de la 
parcel·lació inclosa a l'Estudi de Detall aprovat en data 26/11/1998 al carrer 
Estatut núm. 29 - 31

2052051999/04/21 1999/06/09

1913Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació  de la 
finca del carrer Camí de Lloveres núm. 30

1971971999/12/21 2000/01/24

1913Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació i 
posterior agrupació de les finques situades al carrer Pervera núm. 11 i 12

1981981999/12/23 2000/02/21

2350Proposta de compra de parcel·la i agrupació. Carrer Joaquím Mir número 5-7 2000/  /  2000/  /  

1914Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Mirador núm. 7 i posterior agrupació parcial a la finca 
núm. 5

14142000/02/09 2000/07/10

1915Expedients de llicències de parcel·lacó i segregación per la parcel·lació de les 
finques situades al carrer Hospital

37372000/03/27 2000/06/26

1916 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient d'obres 40/2000Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació del sola 
situat al carrer Bassella núm. 38

63632000/05/16 2000/05/29

1917Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Barcelona núm. 58 i carrer Molí núm. 2 a 14

82822000/06/22 2000/07/10

1918Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de les 
finques situades a l'Avinguda Pompeu Fabra cantonada carrer Castanyers

87872000/06/27 2000/10/16

1919 Decret paralització obres a Promocions Codina 2000,S.L. 
Parcel·lació finca carrer Barcelona 34 - 36.

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de les 
finques del carrer Barcelona núm. 34, 36 i 38

1081082000/07/21 2000/10/02

1915 Aquest expedient ha estat entrat amb el número 34/2000 bisExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació parcel·lació del solar situat 
entre els carrer Vinyetes i Cingles de Bertí

1951952000/03/22 2000/04/03

1921Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per parcel·lació a 
l'Avinguda Castell de Montbui núm. 13-15

1601602000/10/25 2001/04/02
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2350 Expedients de llicències de parcel·lació i segregació d'una poció de terreny 
situada en el diseminat Racó del Bosc

2001/  /  2001/  /  

1933Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per parcel·lació de la finca 
situada al carrer Sant Sadurní núm. 14-16

43432001/03/06 2001/09/12

1933Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Figueretes cantonada Onze de Setembre

47472001/03/10 2001/04/17

1935Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per agrupació i posterior 
parcel·lació de les finques situades al c/ Agustí Santacruz núm. 91-93

1081082001/06/12 2001/07/29

1938Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació  de la 
finca registral situada al carrer Bassella núm. 25

1401402001/07/28 2001/09/12

1938Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada en el sòl urbanitzable " Les Escoles " -clau 7.b.2 i sòl no 
urbanitzable de protecció especial tipus II -clau 9-

1661662001/07/24 2001/09/27

1940Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Mirador núm. 4

1721722001/09/27 2001/11/05

1940Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Creu del Terme núm. 5 i Sant Jordi núm. 4

1731732001/09/28 2001/10/08

1940Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Bassella núm. 15

1751752001/  /  2001/10/02

1941Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Hospital núm. 11 i 14

1781782001/10/09 2001/10/22

2350Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació.  Sol·licitud d'informe previ 
per la parcel·lació d'un solar situat a la carretera de Sant Llorenç Savall i carrer 
Llorenç Artigas

2002/  /  2002/  /  

1945 No sembla acabat aquest expedientExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació d'una finca urbana sitia al 
carrer Joncar núm. 30

25252002/  /  2002/02/19

1946Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació del solar identificat com a 
C a la sol·licitud, de 335,35 m2. Solar C1 c/ Figueretes núm. 3, solar C2 c/ 
Figueretes núm. 1 i solar C3 c/ Onze de Setembre núm. 17

28282002/02/22 2002/09/02

1948Expedient de parcel·lació del solar situat al carrer Montseny núm. 5 -7 75752002/05/14 2002/05/20

1949 Sol·licitud informe previ al projecte de tres habitatges unifamiliars 
entre mitgeres al carrer Joncar núm. 30 cantonada carrer Cirerers

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada al carrer Joncar núm. 30

1071072002/07/02 2002/09/30

1950 Aquesta carpeta està dins l'expedient núm. 115/2002Agrupació de finques i parcel·lació. -Text refós- aprovat el 29-7-2002 1141142002/  /  2002/07/09

1950 Dins aquest expedient hi ha posat el que seria l'expedient núm. 
114/2002  per agrupació de finques i parcel·lació. S.L.D. i P.L.D. 
presenten escrit sobre l'expedient de modificació de les N.S.P. 
referent a la finca situada al c/ Agustí Santacruz núm. 91-93

Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per parcel·lació previa 
agrupació de les finques situades al carrer Agustí Santacruz núm. 91-93

1151152002/07/09 2002/07/29

1953Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació del solar 
situat al carrer Esquirol núm. 38

1361362002/09/06 2002/09/16
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1953 Per part dels promotors s'ha renunciat a la present parcel·lacióExpedients de llicències de parcel·lacó i segregació per parcel·lació d'una 
parcel·la al camí de Lloberes s/n

1561562002/  /  2002/10/10

1956 Aquest expedient va quedar suspés mentre no es presentes 
documentació requerida en un informe tècnic

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per parcel·lació d'una 
finca al Camí de Lloveres núms. 27 a 33

1741742002/  /  2002/10/25

1956Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació i 
posterior parcel·lació del terreny situat al carrer Sagrera núm. 17 i 19

1751752002/05/12 2002/10/28

1956Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  per la parcel·lació de la 
finca situada entre els carrers Padró núm. 22 i Sol núm. 5

1901902002/11/27 2003/02/03

2350Sol·licitud de certificat per procedir a la divisió horitzontal de la finca situada al 
carrer Agustí Santacruz núm. 107

2003/  /  2003/  /  

2350Sol·licitud d'informe previ sobre la viabilitat d'un projecte de parcel·lació. Camí 
de Lloberes núm. 27-35

2003/  /  2003/  /  

2597Expedients de llicències de parcel·lació i segregació de les edificacions 
situades al carrer Sant Isidre números 27 i 30

13132003/01/03 2003/01/20

1960Sol·licitud de llicència per parcel·lació d'un solar al carrer Montseny números 5 i 
7

27272003/02/06 2003/02/17

1964 Hi ha una proposta edificatòria . Aquesta llicència a estat denegadaLlicència per la segregació d'una parcel·la de la finca situada a la Ctra. de Sant 
Llorenç núm. 47

70702003/03/31 2003/06/02

1964Llicència per la parcel·lació d'unes finques situades al carrer Agustí Santacruz 
núm. 89-91, i posterior agregació d'una altra

72722003/03/31 2003/04/12

1969Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació  solar al carrer Llorens 
Artigas núm. 45

1211212003/06/26 2003/08/04

1972Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la segregació en dues 
entitats independents la finca del carrer Havana núm. 8 i 11, per una part la 
vivenda situada al carrer Havana núm. 11 i per altra el garatge situat al carrer 
Havana núm. 8

1381382003/07/16 2003/08/04

1975Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació per la legalització de la 
segregació i agregació entre dues finques situades al carrer Vic núm. 7 i 9

2132132003/11/06 2003/11/24

2350Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal de la finca situada al carrer Mossèn 
Josep Rossell número 12

2004/  /  2004/  /  

2226Expedient de modificació de llicències de parcel·lacó. C / BASSELLA, 48, 50 i 
52

552004/01/13 2004/01/26

2350Sol·licitud de certificat  per procedir a la divisió horitzontal de la finca situada al 
carrer Marinada número 5

2005/  /  2005/  /  

2350Sol·licitud de certificat per procedir a la divisió horitzontal per la legalització 
administrativa a efectes d'inscripció registral

2006/  /  2006/  /  

2657 Aquest expedient està relacionat amb els expedients d'obres núms. 
131 i 132/2006. Aquest expedient també ha quedat suspes

Expedients de llicències de parcel·lacIó i segregació presenta estudi de detall 
per a l'agregació i posterior segregació de les parcel·les del carrer Cingles de 
Bertí núm. 16 i carrer de les Roques núm. 17 i 19

2342342006/  /  2006/  /  
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2646Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada en el carrer Esquirol núms. 24 i 27

8208202006/  /  2006/03/06

2669 Aquest expedient està relacionat amb l'expedient 80/2006 bis ara 
amb el número d'expedient 1050/2006

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per fer una divisió 
horitzontal de la finca situada al carrer Barcelona núm. 18

2522522006/11/24 2007/03/05

2350Expedients de llicències de parcel·lacó i segregació 2007/  /  2007/  /  

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca situada a l'Avinguda de Catalunya número 44

112007/02/21 2007/03/05

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per declaració 
d'innecessarietat de parcel·lació d'una finca situada a la Carretera Sant Llorenç 
i a l'àmbit del Pla Parcial Bassa del Curema

332007/03/14 2007/04/02

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la parcel·lació de la 
finca del carrer Pirineus número 6 i la finca situada al carrer  Nostra Senyora de 
Núria números 2 -4, de forma que se segrega part de la finca del carrer 
Pirineus número 8 i s'agrega a la finca del carrer Ntra. Sra. de Núria 2 -4

442007/03/29 2007/05/02

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la segregació de 
105,55 m2 de la finca situada en el número 12 del carrer Nostra Sra. de Núria, 
per agregar a la finca del carrer Nostra Sra. de Núria número 10

662007/05/16 2007/05/16

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  per l'agrupació temporal 
de les finques situades al carrer Parlament número 22 i carrer Torrent Fondo 
número 13 i posterior segregació

772007/05/17 2007/07/09

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per la divisió 
de la finca situada al carrer Dominguet número 4 i Carretera Sant Llorenç 
número 4

992007/07/05 2007/09/24

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística de la finca 
emplazada entre el carrer Hospital números 41 i 52

10102007/07/17 2007/09/03

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per la 
segregació i posterior agrupació de les finques situades al carrer Dominguet 
números 6, 8 i 10 , a la Ctra. Sant Llorenç números 2 i 4 i al carrer Padró s/n

11112007/08/08 2007/12/17

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per la divisió 
de la finca situada al carrer Antoni Gaudí número 51 - 55 i 57

12122007/10/09 2007/12/03

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per agrupar les parcel·les 
14, 15 i 16  U.A.  Les Escoles -1. A la parcel·la A li correspon el número 2 del 
carrer dels Planots i a la parcel·la B li correspon el número 103 - 105 del carrer 
Esquirol

222007/03/17 2008/08/04

2722Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanistística de la finca 
situada al carrer Roure Gros número 29

552007/04/27 2008/03/31

2723Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per la declaració 
d'innecessarietat de parcel·lació presentada . Can Ullar

13132007/10/15 2008/02/11
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2723Expedients de llicències de parcel·lació i segregació per procedir a la 
segregació-agrupació de les finques situades a l'Avinguda Catalunya números 
53 i 55

14142007/12/17 2008/02/25

2723Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per l'agrupació 
de les parcel·les 11 i 12 situades al carrer Antoni Gaudí de forma que en 
resulta la parcel·la situada al carrer Antoni Gaudí números 39-41

15152007/12/22 2008/01/14

2722 Aquesta sol·licitud es va retirar el  7 de  juliol de 2009. 
Posteriorment està aprovada .

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació de finques del carrer 
Manolo Hugue número 2

882007/  /  2010/02/09

2723Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per segregació 
de la parcel·la situada al carrer Consell de Cent núm. 44, de manera que en 
resulten les següents parcel·les : parcel·la A corresponen al carrer Consell de 
Cent número 44 i parcel·la B corresponen al carrer Antoni Gaudí número 61

112008/01/16 2008/02/11

2723 Reclamació presentada contra la liquidació practicada en un 
expedient de parcel·lació

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per divisió de 
la finca situada al carrer Sol cantonada Padró i carrer Mirador números 1 i 4

222008/02/12 2008/03/31

2723Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per procedir a 
la divisió de la finca del carrer Llorens Artigas núm. 42

332008/02/22 2008/03/31

2724Expedients de llicències de parcel·lació i segregació  urbanística per la divisió 
horitzontal de la finca situada al carrer Dominguet número 4

442008/  /  2008/04/28

2724Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per procedir 
l'agrupació dels dos solars següents : solar situat al carrer Antoni Gaudí 
número 43 i solar situat al carrer Antoni Gaudí número 45

552008/07/09 2008/07/21

2724 Hi ha una proposta per a la rectificació de l'acord de la Junta de 
Govern Local de 30 de setembre de 2008 d'aprovació de la 
parcel·lació urbanística de l'expedient 6/2008

Expedients de llicències de parcel·lació i segregació urbanística per tal de 
distribuir en dues parcel·les independents el solar situat al carrer Bonavista 
números 2 i 4

662008/09/12 2008/09/30

2434 Aquesta  llicència va quedar sensa tramitar a l'espera de 
documentació requerida

Expedient per la divisió horitzontal de la finca del carrer Montserrat número 18 112009/01/29 2009/  /  

2434 Hi ha una sol·licitud d'informació respecte a la segregació de la 
finca del carrer Doctor Fleming número 16

Expedient de llicència de parcel·lació urbanística de la finca situada al carrer 
Doctor Fleming número 16

222009/01/29 2009/02/10

2434Expedient de llicència de parcel·lació urbanística del carrer Esquirol números 
28 i 33

552009/11/09 2009/12/15

2434Expedient de llicència de parcel·lació urbanística  per la divisió horitzontal del 
carrer Esquirol número 28

442009/11/13 2010/02/09
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Codi 101.06.08.00.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

870  Llibre d'expedients de llicències d'obertura d'establiments 1952/  /  1965/  /  

870 Anul·lat (segons anotacions de la portada del llibre)Llibre registre d'expedients d'activitats molestes, insalubres i peligroses 1974/  /  1974/  /  

1100  Cens industrial 1978/  /  1978/  /  

1264Comissió especial de caràcter transitori per la primera, segona, tercera fase 
d'electrificació i il·luminació de les vies urbanes del municipi

1981/  /  1981/  /  

2519Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de reparació 
d'automòbils i motocicletes. Carrer Mossèn Baldellò núm. 18

111981/01/08 1981/04/12

2532Documentació complementària de l'expedient de la Residència Agustí 
Santacruz

12121994/  /  1994/  /  
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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

2514Expedient de llicència d'activitats per instal·lar una granja porcina. Paratge 
Vallbona

111969/  /  1969/  /  

2514Expedient de llicència d'activitats per a una explotació porcina. Paratge Sot de 
Lloveres

221969/  /  1969/05/17

######  Llicències d'activitats industrials 1969/  /  1974/  /  

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per una fusteria mecànica. 
Carrer Baja Hospital s/n

111970/  /  1970/10/16

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un taller de manyà 
mecànica. Carrer Sant Joan núm. 15

111971/  /  1971/03/25

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment d'una granja 
de cria de bestiar boví i porcí. Paratge Can Masclans

111972/  /  1972/05/03

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar una granja 
d'explotació ramadera. Camí de les Elies

221972/  /  1972/03/07

2514Expedients de llicències d'activitats industrials  per a instal·lar una explotació 
ramadera. Paratge Can Masclans

331972/  /  1972/06/13

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar  un taller de 
fusteria. Carrer Bassella s/n

111973/  /  1973/09/01

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per legalitzar una explotació 
ramader.  Paratge Can Masclans

221973/  /  1973/07/31

2514Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'un taller de fusteria 331973/  /  1973/12/18

2514 Sols hi ha la sol·licitud Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'un taller de 
manyaneria.

141973/01/11 1973/01/11

1505Circulars i normes per activitats molestes. Expedient i tràmits per a la 
instal·lació de gas liquat del petroli.

1974/  /  1984/  /  

2515 No hi consta que hagi sigut aprovat aquest expedientExpedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'una industria 
de confecció de robes infantils. Carrer Sant Isidre núm. 16 baixos.

111975/  /  1975/10/22

2515Expedients de llicències d'activitats industrials. Legalització d'una fàbrica 
d'especialitats cosmètica i perfumeria. Rector Tomàs Vila núm. 25

221975/  /  1975/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'un taller de 
reparació d'automobils.

131975/  /  1975/10/11

######  Llicències d'activitats industrials 1975/  /  1977/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats per a l'instal·lació d'un dipòsit de gas propà 
(G.L.B.). Urbanització Vilalta  parcel·la C/A

111976/  /  1976/06/23
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2515Expedients de llicències d'activitats per a l'instal·lació d'un dipòsit de gas propà 
(G.L.P.)  Ctra. Mollet a Moyà km.20

221976/  /  1976/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats per a l'instal·lació d'un dipòsit de gas propà 
(G.L.P.)  Urbanització Vilalta

331976/  /  1976/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats per a l'instal·lació d'un dipòsit de gas propà 
(G.L.P). Urbanització Vila Alta

441976/  /  1976/  /  

2515Expedient d'activitats per l'instal·lació  d'un tanc contenidor de gas-oil per 
calefacció. Carrer Millan Astray núm. 53

551976/  /  1976/  /  

2515 Aquest expedient va ser demanat amb nom d'Aldeas Infantiles SOS 
de España

Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.)

661976/  /  1976/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.). Ctra. Mollet a Moià (Av. Caudillo)

771976/  /  1976/  /  

2515Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) Ctra. Mollet a Moià (Av. Caudillo).

881976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) . Carrer Queipo de Llano núm. 86

991976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats  per instal·lar un dipòsit per fuel-oil per 
calefacció. Carrer Hospital s/n

10101976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) Passatge Gurugú s/n

11111976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) Paratge La Soleia

12121976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) Ctra. Sant Llorenç Km 15,8

13131976/  /  1976/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà (G.L.P.) Carrer Alta Joncar núm. 40

15151976/  /  1976/02/13

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un tanc contenidor de gas 
propà i xarxa distribució. Carrer Jaume Balmes núm. 12

16161976/  /  1976/06/18

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit de gas propà. Carrer 
Soleia s/n

111977/  /  1977/03/29

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsti contenidor de gas 
propà. Passeig de les Oliveres s/n

221977/  /  1977/  /  

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un tanc de gas liquat del 
petroli. Passeig Cucurny s/n

331977/  /  1977/06/07

2516Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un tanc contenidor de gas 
liquat petroli. Carrer Agustí Santacruz , 89

441977/  /  1977/07/16

2516Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització d'una industria 
de bidons i envasos metàl·lics. Carrer Calvo Sotelo núm. 31

551977/  /  1977/09/29
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2517Expedients de llicències d'activitats industrials per l'ampliació del taller de 
fusteria mecànica.

161977/  /  1977/04/15

2517 Aquest expedient no ha estat finalitzatSol·licitud per la instal·lació d'una discoteca en els baixos d'un immoble. 171977/03/16 1977/03/16

2517Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de fusteria. 191977/  /  1977/07/11

2517Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'una bugaderia 
industrial. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 31

111978/  /  1978/10/04

2517 Aquesta llicència ha estat denegadaExpedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un taller artesanal 
de ceràmica. Zona Mas Paré

331978/  /  1978/07/10

2517Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un dipòsit contenidor de gas 
propà. Passeig de les Oliveres

441978/  /  1978/  /  

2517Expedients de llicències d'activitats industrials per una industria de fabricació 
de "varistores" i components elèctronics. Carrer Rector Tomàs Vila, 25-27, 1a. 
Planta

111979/  /  1979/02/28

2517Expedients de llicències d'activitats industrials per la obertura d'un taller de 
reparació d'automòbils. Carrer Enlace núm. 1 baixos.

221979/  /  1979/10/13

2517 Aquest expedient de llicència d'activitats ha rebut un informe 
desfavorable de l'ajuntament.

Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un taller-exposició i 
reparació de cotxes.

331979/  /  1979/09/04

2517Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de fusteria 
mecànica. Carrer Industria s/n

441979/  /  1979/09/05

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de muntatge de 
peces i subconjunts. Carrer Hospital s/n

111980/  /  1980/07/06

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per l'ampliació d'un taller de 
muntatge de subconjunts. Carrer Hospital s/n

221980/  /  1980/03/27

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'un taller de 
reparació de vehicles automòbils.  Carrer Alta Santo Domingo núm. 17 baixos

331980/  /  1980/04/18

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de reparació 
d'automòbils, especialitat mecànica. Carrer Pont de Terma núm. 22

441980/  /  1980/06/14

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per la fabricació i venda de 
pastes secas i reposteria. Carrer Diputació s/n

661980/  /  1980/07/30

2518Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de modelatge de 
peces de goma. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 25-27

771980/  /  1980/07/24

2518Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un tanc de gas liquat de petroli 
a granel (G.L.P.)  Urbanització Vilalta

991980/10/15 1980/12/13

2518 Hi ha l'acord relatiu a la baixa d'una instal·lació de G.L.P.  Comissió 
de Govern de data 25 de juny de 1996

Expedients de llicències d'activitats perun tanc de gas liquat petroli per ús 
domèstic. Carrer les Roques s/n

881980/08/20 1981/01/29

2519Expedients de llicències d'activitats industrials  per un taller de reparacions 
mecàniques de l'automòbil. Carrer Joncar núm. 27

221981/  /  1981/03/11
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2519Expedients de llicències d'activitats industrials per l'ampliació o modificació 
d'una buguederia industrial. Rector Tomàs Vila núm. 31

331981/  /  1981/03/29

2519Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de reparació 
d'automòbils especialitat de planxa.  Carrer Rector Tomàs Vila, 27 baixos

441981/  /  1981/05/16

2519Expedients de llicències d'activitats  per un tanc de G.L.P. a granel per ús 
domèstic. Avinguda Castell de Montbui a 12 mts. carrer Dr. Fleming

551981/  /  1981/06/30

2519Expedients de llicències d'activitats industrials per una granja agrícola per 
bestiar porcí. Zona Can Masclans

661981/  /  1981/09/25

2519Expedients de llicències d'activitats per un local de pupilatge, picader i domatge 
de cavalls. "El Curema"

771981/  /  1981/10/28

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per l'ampliació d'una explotació 
de bestiar porcí. Paratge Vallbona

111982/  /  1982/02/03

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'una xurreria. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 16

221982/  /  1982/04/02

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'un rostisseria. 
Avinguda de les Escoles s/n

331982/  /  1982/04/02

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per una granja de bestiar boví. 
llaner i porcí.  El Maset

441982/  /  1982/07/16

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per una granja de conills. 
Paratge Hortells (Racó del Bosc)

551982/  /  1982/09/21

2520 Aquest permís es per la Sociedad Española de Tejido S.A.Expedients de llicències d'activitats per instal·lació d'un tanc de gasoil c. Carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 31

771982/  /  1982/11/12

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per una industria auxiliar textil de 
transformació de fibras i tall de tubs de cartó. Carrer Mossèn Josep Rossell 
núm. 24

881982/  /  1982/12/15

2520Expedients de llicències d'activitats  per instal·lar un tanc de gas liquat petroli. 
Carrer Pervera núm. 37

111983/  /  1983/01/23

2520Expedients de llicències d'activitats per instal·lar un saló recreatiu. Carrer Vic 
núm. 3 baixos

221983/  /  1983/03/15

2520Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de generes de punt. 
Carrer Sant Joan núm. 3 baixos

441983/  /  1983/05/31

2521Expedients de llicències d'activitats  per instal·lar un tanc metàl·lic de gas liquat 
petroli. Urbanització Vila-Alta

551983/  /  1983/07/18

2521Expedients de llicències d'activitats  per apertura de bar-restaurant. Carrer Sant 
Saturi núm. 3

661983/  /  1983/07/15

2521Expedients de llicències d'activitats per apertura de bar. Carrer Mossèn Josep 
Rossell núm. 12 baixos

771983/  /  1983/08/06
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2521Expedients de llicències d'activitats per apertura de bar. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 58 baixos

881983/  /  1983/09/14

2521Expedients de llicències d'activitats per apertura d'una sala d'exposicions i bar. 
Carrer Mossèn Josep Rossell cantonada Dr. Reig.

991983/  /  1983/09/11

2521Expedients de llicències d'activitats industrials per factoria d'acabats de peces 
de confecció. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 1 (abans carrer Industria)

10101983/  /  1983/09/25

2521Expedients de llicències d'activitats  per establiment d'un bar. Carrer Vic 
núm.11 baixos

11111983/  /  1983/12/14

2521Expedients de llicències d'activitats industrials per l'apertura d'un taller de 
repremut de làmpades. Carrer Esquirol núm. 19 baixos

111984/  /  1984/01/28

2521Expedients de llicències d'activitats industrials per l'apertura d'un taller de 
reparació d'automòbils. Plaça Umbert Rosas núm.5

221984/  /  1984/02/23

2521Expedients de llicències d'activitats industrials per l'apertura d'un taller de 
venda i reparació de motocicletes i bicicletes.  Carrer Agustí Santacruz núm. 34

331984/  /  1984/04/05

2522Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització-autorització 
perfeccionament de pastisseria-confitèria.

441984/  /  1984/04/11

2522Expedients de llicències d'activitats  per l'apertura de bar-restaurant.  Agustí 
Santacruz cantonada Passatge Jorba

551984/  /  1984/06/08

2522Expedients de llicències d'activitats pel funcionament d'una granja de bestiar 
boví. Sot de Lloberes

661984/  /  1984/06/27

2522Expedients de llicències d'activitats per l'obertura d'una granja-xurreria. Agustí 
Santacruz núm. 16 baixos

771984/  /  1984/11/17

2522Expedients de llicències d'activitats per l'establiment de granja de cunills i aus 
exòtiques.  Paratge Solanes

881984/  /  1984/11/16

2522Expedients de llicències d'activitats per l'establiment i funcionament d'una 
granja cría d'animals de laboratori(bestiari). Ctra. de Sant Miquel del Fai (Pla 
d'en Pregona)

991984/  /  1984/12/10

2522Expedient de llicència d'activitat per bar al carrer Rector Tomàs Vila, 23 10101984/  /  1984/  /  

2523Expedients de llicències d'activitats per la instal·lació de calefacció per aire 
calent. Plaça Esglèsia núm. 2 (esglèsia parroquial)

111985/  /  1985/04/11

2523Expedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'un dipòsit de 
gasóil

331985/10/30 1986/  /  

2523Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar una industria 
dedicada a la fabricació de peces de plàstic injectat. c/ Rector Tomàs Vila núm. 
27 interior

111986/  /  1986/02/28

2523Expedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'una granja 
dedicada a la conicultura. Paratge Hortells

551986/  /  1986/05/08
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2523 Hi ha l'expedient de llicència d'activitats número 8/1988Expedients de llicències d'activitats industrials per ampliació de maquinaria de 
bogaderia industrial.Carrer Rector Tomàs Vila número 31

661986/  /  1986/09/17

2523Expedients de llicències d'activitats industrials per un establiment de rentat i 
acabats de prendes de confecció.  c/ Anselm Clavé

771986/09/24 1987/  /  

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un taller de 
confecció de gener de punt. c/ Rector Tomàs Vila núm. 27

111987/  /  1987/04/13

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un magatzem 
de pintures. Av. Escoles s/n

221987/  /  1987/06/05

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment de "cerrajeria". 
c/ Pervera núm. 26

441987/  /  1987/08/10

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un local de 
venda de peix fresc. c/ Rector Tomàs Vila núm. 17 baixos

551987/  /  1987/08/10

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un local de 
venda de peix fresc. C/ Joan Maragall núm.15

661987/  /  1987/08/12

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'un taller de 
reparació d'automòbils. Ptge. de les Escoles s/n

881987/11/27 1988/  /  

2525 Aquest expedient està posat dins l'expedient de llicència d'activitats 
6/1986

Expedients de llicències d'activitats industrials per funcionament d'una 
bogaderia industrial. Carrer Rector Tomàs Vila número 31

881988/  /  1988/11/18

2525Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de confecció de 
roba de vestir. Carrer Esquirol núm. 11

551988/02/27 1989/02/02

2525Expedients de llicències d'activitats industrials  per una fabrica de cable elèctric. 
Carrer Rector Tomàs Vila núm. 25-27 local 3a. planta pis 1er.

441988/01/26 1990/02/04

2525Expedients de llicències d'activitats industrials per obrir un taller de fusteria. 
Carrer Estricadors núm. 10

661988/04/06 1990/02/22

2525Expedients de llicències d'activitats industrials per obrir un taller de reparació 
d'automobils.  Carrer Mossèn Baldelló núm. 8 baixos

771988/07/25 1990/12/04

2524Expedients de llicències d'activitats  per instal·lar un garatge d'ús públic en 
lloguer (parking). Ctra. Sant Llorenç núm. 2

221988/01/15 1991/07/11

2524Expedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'un taller 
dedicat a la reparació d'automobils.
Ctra. Sant Llorenç núm. 4

331988/01/28 1991/07/11

2526Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'un garatge d'ús 
públic ( parking). Avinguda de les Escoles s/n

111989/01/25 1990/12/18

2525Expedients de llicències d'activitats industrials per obrir un taller de confecció 
de camises. Carrer Agustí Santacruz núm. 82

221989/02/12 1990/02/02

2526Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de reparació i venda 
de cotxes. Carrer Barcelona núm. 42-44

551989/11/21 1990/03/05
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2526Expedients de llicències d'activitats industrials per una granja agropecuaria de 
cría i engreix de bestiar

111990/01/07 1990/03/15

2526Expedients de llicències d'activitats industrials per un taller de muntatge manual 
d'articles de puericultura

221990/02/07 1990/07/10

2526Expedients de llicències d'activitats industrials per un bar-restaurant 331990/06/14 1990/09/17

2526 Presentats dos expedients sense ser aprovats.Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització d'un taller de 
fusteria. Carrer Gallifa núm. 9

441990/  /  1990/06/22

2527Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un tanc de gas 
liquat del petroli (G.L.P.) per ús doméstic. Carrer Dr. Zamenhoff núm. 2

111991/02/13 1991/10/01

2527 Hi ha una sol·licitud de cessament d'activitat d'odontológica amb 
data 15 de maig de 2007

Expedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'una clínica 
odontológica. Carrer Tomàs Borrell núm. 11, 1er. 2a.

331991/05/24 1991/10/28

2527Expedients de llicències d'activitats industrials per la instal·lació d'una fabrica 
de dolços. Carrer Dominguet núm. 8 baixos

771991/09/21 1992/02/03

2528Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de taller de 
pintura. Avda. Castell de Montbui s/n.

991991/07/11 1995/  /  

2528Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de taller de 
neteja i planxa. Carrer Sant Joan núm. 13

111992/01/31 1992/10/12

2528Expedients de llicències d'activitats industrials per el funcionament d'un obrador 
de pastisseria-confiteria. Carrer Sant Pau núm. 16

331992/03/03 1992/07/20

2528Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un centre de 
cria, ensinistrament i exibició d'aus rapinyaires. Ctra. Mollet-Moià Km. 20,5 
marge dreta.

441992/03/10 1992/05/11

2528Expedients de llicències d'activitats industrials per a un establiment de taller de 
muntatje manual de bombes. Parcel·la núm. 2. Urb. Pla de la Costa

551992/04/27 1992/10/20

2529Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de fabrica de 
coquilles, poliotile i radiadors alumini. Pol. Industrial Pla de la Costa parcel·la 
núm. 2

661992/04/27 1992/10/20

2529Expedients de llicències d'activitats industrials per a l'establiment d'un tanc 
licuat de petroli (GLP). Carrer Doctor Fleming núm. 29

771992/04/29 1992/10/20

2529Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de unitat de 
subministrament de productes petrolifers. Plaça Umbert Rosas

881992/  /  1992/05/26

2529 Industria Feromen S.L.Expedients de llicències d'activitats industrialsper a establiment d'un taller de 
matriceria i mecanitzacions en general. Poligon Industrial Pla de la Costa 
parcel·la núm. 6

991992/06/15 1992/10/20

2529Expedients de llicències d'activitats industrials per a instal·lació d'un tanc gas 
liquat del petroli (ús domestic)

11111992/12/02 1993/05/04

2529Expedients de llicències d'activitats industrials per a establimetn de taller de 
serralleria. Polígon Industrial Pla de la Costa

10101992/09/15 1995/04/25
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2530Expedients de llicències d'activitats industrials per a instal·lació d'un tanc gas 
liquat del petroli (GLP). Carrer Jaume Balmes núm.8

111993/02/13 1993/05/04

2530Expedients de llicències d'activitats industrials per l' obertura d'aparcament 
privat. Carrer Creus núm. 39 baixos

441993/06/10 1994/07/12

2530 Hi ha una sol·licitud de canvi de nom de l'autorització de la llicència 
d'activitats i pasa de Llorca Protección Laboral S.A. a Vispro 
Protection S.L.

Expedients de llicències d'activitats industrials per l'obertura d'una fabrica 
d'articles de protecció laboral. Zona industrial  "Pla de la Costa"

551993/06/18 1996/07/22

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un tanc de gas 
liquat del petroli (G.L.P.). Ctra. Mollet a Moià Km. 20,5 (Cim d'Aligues)

771993/08/04 1997/03/04

1594 Aprovat en comissió de govern: 15/11/1944Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Fruiteria al carrer Rector T. 
Vila, 22

1994/  /  1994/  /  

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per establiment residencia d'avis. 
Avinguda Catalunya núm. 36

221994/03/01 1994/10/24

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per una granja bovina-porcina.  
Granja La Buana

331994/  /  1994/  /  

2531 Aquest expedient és nulExpedients de llicències d'activitats industrials per a establiment d'un tanc de 
gas liquat del petroli

661994/  /  1994/05/19

2532 Aquest expedient posa nul i unicament consisteix en una carpeta no 
hi ha cap documentació.

Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment d'un tanc de 
G.L.P. per cuina, encimera, grill i caldera. Club de Golf  Can Bosch (paratge 
Can Bosch

881994/  /  1994/08/04

2532Expedients de llicències d'activitats industrials per a instal·lar un restaurant. 
Mas Can Bosch Rufets (Paratge Can Bosch)

991994/  /  1994/09/12

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de taller venda 
i muntatge de pneumàtics. Carrer Agustí Santacruz núm. 86

111994/02/16 1995/07/18

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per establiment de taller de 
fusteria industrial. Polígon Industrial Pla de la Costa parcel·la 3

441994/03/22 1995/10/24

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment d'obrador i 
botiga de pastisseria. Carrer Doctor Tomàs Borrell núm. 4

771994/07/21 1996/07/10

2532Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de producció 
de plats precuinats i venda de productes alimentaris. Avinguda Escoles 1-3 
plaça Escletxa

10101994/09/05 1997/03/17

2531Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de tanc de gas 
liquat de petroli. Paratge Can Bosch

551994/06/10 1999/04/05

1594 Comissió de Govern: 22/06/1995Permisos d'ocupació temporal de la via pública. Autorització per la instal·lació 
de taules i cadires a la via pública

1995/  /  1995/  /  

2533 Aquesta llicència està suspesa.Expedients de llicències d'activitats industrials per establiment de fabricació 
d'articles promocionals. Carrer Mossèn Baldellò núm. 24

111995/  /  1995/01/02

2533Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un tanc de gas 
liquat del petroli (G.L.P.). Avinguda Escoles núm. 1

221995/01/20 1996/12/12
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2534Expedients de llicències d'activitats industrials per a l'establiment de nau 
dedicada a la cria de conills porquins. Pla de la Costa naus 6-7 (zona industrial)

881995/08/03 1998/05/15

2534Expedients de llicències d'activitats industrials per a un establiment de 
magatzem i envasat de viruta i pinso animals. Zona Industrial Pla de la Costa 
naus 8-9

991995/08/03 1998/05/15

2533Expedients de llicències d'activitats industrials per l'establiment d'un taller 
dedicat a la fabricació de cable elèctric. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 25-27

441995/06/21 1999/07/02

2534Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització d'una granja 
de bestiar bovi i porqui. Paratge Can Masclans

661995/07/10 2000/03/24

2534Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització granja 
porquina i bovina. Paratge Can Masclans

771995/07/10 2000/03/24

1589 També s'anomena bugaderia Arly o Logorent, SLExpedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'una bugaderia 
industrial. Bugaderia LOGO, SL

1996/  /  1996/  /  

2536Expedients de llicències d'activitats industrials per a legalització d'elaboració i 
venda de pa. Carrer Sant Isidre núm. 22-24

551996/02/09 1996/06/06

2537Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de farmacia. 
Plaça Dr. Robert núm. 8

10101996/  /  1996/  /  

1593Expedient de qualificació urbanística d'un terreny per poder presenta una 
llicència d'activitat.

11111996/  /  1996/08/27

2535Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de venda al 
menor de productes alimenticis i begudes. Carrer Agustí Santacruz núm. 82 
baixos

331996/01/25 1997/01/24

2536Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment garatge-
aparcament ús privat

661996/04/18 1997/03/24

2536Expedients de llicències d'activitats industrials per a legalització de oficina 
bancaria. Carrer Travessia núm. 12

771996/07/15 1997/07/25

2537Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura local parking per a 
nens. Carrer Pervera núm. 7 baixos

881996/10/28 1998/02/24

2537Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de garatge privat. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 39

12121996/12/20 1998/02/18

2536Expedients de llicències d'activitats industrials per a legalització d'explotació 
porquina i avicola. Paratge Can Masclans

441996/02/06 1999/10/20

2535Expedients de llicències d'activitats industrials per la legalització d'una granja 
porquina i bovina. Paratge Can Masclans

111996/02/06 2000/03/24

2537Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de deixalleria 
comarcal. Zona Industrial Pla de la Costa

13131996/12/  2000/07/11

2538 Hi ha denúncies. Hi ha permís d'abocament d'aigües residuals.Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de lavanderia 
industrial

991996/11/04 2001/06/04
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2536 Hi ha uns disquetsExpedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de taller de 
fusteria. Carrer Esquirol núm. 19 baixos

221997/  /  1997/04/07

2539 Hi ha un recurs expt. 5/1997 llicència d'activitat.  Hi ha tres disquetsExpedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de fabricació i 
comercialització de maquinaria agricola. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 21-23 
primera planta.

551997/  /  1997/05/19

2537Expedients de llicències d'activitats per a establiment d'activitats colombofiles. 
Paratge Vallbona- Ctra. Sant Miquel del Fai Km. 2,2

111997/02/06 1998/01/13

2539Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'una oficina 
bancaria. Plaça Josep Umbert Ventura núm. 9

331997/04/03 1998/03/24

2539Expedients de llicències d'activitats per a ampliació i reforma de residencia 
geriatrica. Avinguda Catalunya núm. 36

441997/04/25 1998/06/02

1589Expedients de llicències d'activitats industrials. Denúncies formulades davant 
els Departaments de Medi Ambient i Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. Bugaderia Logo S.L. (Logorent S.L.,Arly)

1998/  /  1998/  /  

2539 Hi ha una sol·licitud per ampliar l'activitat a servei de bar.Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de venda pà i 
degustació annexa. Carrer Santo Domingo núm. 1 baixos

111998/  /  1998/01/07

2540 Hi ha una sol·licitud del any 2002 demanan l'ampliació de la 
llicència d'activitat donada d'alta com a granja de porcs

Expedients de llicències d'activitats per a establiment de granja de porcs. Ctra. 
Sant Miquel del Fai Km. 1,5 (Granja Vallbona).

441998/  /  1998/05/18

2540 Ha la sol·licitud hi ha el segell de Manufactures BorrellExpedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de confecció 
de bolsos i complements de cotó. Carrer Agustí Santacruz núm. 82

551998/  /  1998/06/10

2540Expedients de llicències d'activitats industrials per a legalització de taller 
fusteria-ebanisteria. Carrer Gallifa núm. 9

661998/  /  1998/07/11

1589Expedients de llicències d'activitats industrials. Permís d'abocament d'aigües 
residuals, legalització de segona caldera. Bugaderia Logo S.L.(Logorent S.L., 
Arly)

1999/  /  1999/  /  

1589 Conté queixa d'un veiExpedients de llicències d'activitats industrials. Permís d'abocament, alta servei 
recollida residus industrials, alta registre industrial, legalització dipòsit 
combustible. Bugaderia Logo S.L. ( Logorent S.L., Arly)

1999/  /  1999/  /  

2541Expedients de llicències d'activitats industrials per a ampliació de elaboració i 
venda plats precuinats i venda productes alimenticis

331999/  /  1999/09/30

2540Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de taller 
fabricació portes-finestres alumini. Poligon industrial Pla de la Costa nau 2

111999/08/11 2002/03/28

1593Sol·licitud obertura aparcament privat. 112000/  /  2000/02/08

2542Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de tanc de gas 
liquat petroli. Carrer Miquel Martí Pol núm. 1 (Pol. Industrial Pla de la Costa).

112000/01/27 2000/02/01

2541Expedients de llicències d'activitats industrials per a establiment de magatzem 
de material de construcció. Carrer Miquel Martí i Pol naus 8 i 9

442000/  /  2000/04/20

2542Expedients de llicències d'activitats industrials per instal·lar un tanc aeri G.L.P. 
19,0 m3. Ctra. Sant Miquel del Fai Km. 2,2

992000/11/02 2000/11/06
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2542Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de parking d'ús 
privat. Carrer Barcelona núm. 68

12122000/11/21 2000/11/30

2542Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de taller de 
tampografia. Carrer Agustí Santacruz núm. 86

13132000/11/21 2000/11/30

2542Expedients de llicències d'activitats per a ampliació de residencia de tercera 
edat. Avinguda Catalunya núm. 36

112001/01/11 2001/01/24

2543Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura de venda al detall 
maquinaria de tota mena i estudis de mercat. Carrer Agustí Santacruz núm. 11 
baixos

332001/04/12 2001/07/10

2543Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de taller mecànic 
de reparació de maquinaria. Carrer Estricadors núm. 10

11112001/11/19 2001/11/20

2440Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de taller de 
confecció de roba. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 4

112002/01/16 2002/03/05

2440 Sol·licitud de llicència  a nom de Busquets Casas S.L., Mª Pau 
Suils, Sedó Enric, S.L. i P. Permanyer Cerdà-2000 S.L.

Expedients de llicències d'activitats industrials per a funcionament de garatge-
parking per a ús privat. Carrer Estricadors núm. 11-13

222002/01/12 2002/  /  

2442 Hi ha una sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística 
referent a la finca situada a la plaça Josep Umbert Rosàs núm. 8. Hi 
ha avisos de iniciar expedient de declaració de caducitat de la 
sol·licitud de llicència de fàbrica de caramels

Expedients de llicències d'activitats industrials per obertura d'establiment de 
fàbrica de caramels. Plaça Josep Umbert Rosàs núm. 8

12122002/  /  2002/  /  

2442Expedients de llicències d'activitats per a legalització de estabulació de cavalls i 
ovelles. Paratge "La Buhiga de la Serra "(cementiri)

14142002/07/30 2002/  /  

2442Expedients de llicències d'activitats industrials per a legalització de magatzem 
d'aigua embotellada i articles drogueria. Carrer Sant Pere núm. 1 baixos

15152002/08/12 2002/08/28

2442 Hi ha una sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística del 
local situat al C/ Rector Tomàs Vila núm. 17 baixos. Hi ha una 
entrada demanan la baixa de la sol·licitud de llicència d'activitats.

Expedients de llicències d'activitats industrials per a instal·lació de taller de 
confecció textil. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 17 baixos

20202002/11/13 2002/  /  

2440Expedients de llicències d'activitats industrials per a obertura de local manipulat 
i envasat de productes alimenticis. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 12 
baixos

882002/05/10 2003/01/04

2442 Hi ha una sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística.Expedients de llicències d'activitats industrials per a parking per a ús privat. 
Carrer Barcelona núm. 21 i Passatge Jorba núm. 4

332002/02/15 2005/02/22
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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

1590  Llicència d'obertura d'establiments de callista al Carrer A. Santacruz 1933/  /  1933/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1946/  /  1946/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1948/  /  1948/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1951/  /  1951/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1952/  /  1952/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1954/  /  1954/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1955/  /  1955/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1956/  /  1956/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1957/  /  1957/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1958/  /  1958/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1959/  /  1959/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1961/  /  1961/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1962/  /  1962/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1963/  /  1963/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1964/  /  1964/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1965/  /  1965/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1966/  /  1966/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1967/  /  1967/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1968/  /  1968/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1970/  /  1970/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1971/  /  1971/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1972/  /  1972/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1973/  /  1973/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1974/  /  1974/  /  

1590  Llicència d'obertura d'establiments 1975/  /  1975/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1976/  /  1976/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1977/  /  1977/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1978/  /  1978/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1979/  /  1979/  /  
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2518 Hi ha queixas de veins per les molesties ocasionades per 
l'establiment.

Expedients de llicències d'activitats comercials per l'obertura d'un establiment 
bar. Pervera s/n

551979/  /  1979/06/09

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1980/  /  1980/  /  

2518Expedients de llicències d'activitats comercials per l'obertura d'un saló 
recreatiu.  Carrer Rector Tomàs Vila núm. 2

551980/  /  1980/07/14

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1981/  /  1981/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1982/  /  1982/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1983/  /  1983/  /  

2520Expedients de llicències d'activitats comercials per un establiment 
d'alimentació.  Carrer Pont de Terme núm. 2

331983/  /  1983/03/30

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1984/  /  1984/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1985/  /  1985/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1986/  /  1986/  /  

1591  Llicència d'obertura d'establiments 1987/  /  1987/  /  

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1988/  /  1988/  /  

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1989/  /  1989/  /  

2525Expedients de llicències d'activitats  per obrir un local_Saló de reunions 
religioses "Testigos de Jehova"-. Carrer Roura Gros núm. 25

331989/05/09 1990/03/21

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1990/  /  1990/  /  

2526 Hi ha també la sol·licitud de baixa de l'activitat amb data 11 de 
gener de 1994

Expedients de llicències d'activitats comercials per un comerç de venda al 
detall de queviures en autoservei. Carrer Agustí Santacruz núm. 82 baixos

551990/11/19 1992/02/12

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1991/  /  1991/  /  

2527 Hi ha una instancia relativa a la renúncia de l'activitat d'obertura 
d'un establiment de venda de queviures i plats precuinats al carrer 
Barcelona núm. 18 baixos

Expedients de llicències d'activitats comercials per obrir una botiga de venda de 
queviures i venda de plats precuinats. Carrer Barcelona núm. 18 baixos

221991/03/02 1991/11/25

2527Expedients de llicències d'activitats comercials  per una entitat bancaria. Carrer 
Rector Tomàs Vila núm. 8

441991/05/31 1991/09/03

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1992/  /  1992/  /  

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1993/  /  1993/  /  

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1994/  /  1994/  /  

1594 Comissió de Govern: 13/12/1994Expedients de llicències d'activitats comercials. Sol·licitud d'instal·lació d'una 
xurreria

1994/  /  1994/  /  

1592  Llicència d'obertura d'establiments 1995/  /  1995/  /  

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per apertura establiment de 
servei de perruqueria de senyora i senyor. Carrer Travessia número 18

111996/  /  1996/02/06
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1593Expedients de llicències d'activitats comercials per legalització d'establiment de 
venda de pa al detall i productes derivats.  Carrer Joan Maragall número 4

221996/  /  1996/02/20

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 3/1996Expedients de llicències d'activitats comercials per l'obertura d'un establiment 
de venda de llavors, adobs, plantes i flors.

331996/06/01 1996/07/05

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 4/1996Expedients de llicències d'activitats comercials per a l'obertura d'un establiment 
de venda al detall de joies, rellotges i bijuteria.

441996/06/11 1996/07/05

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a l'obertura d'un comerç al 
major de maquinària industrial.

551996/06/13 1996/10/15

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a l'obertura d'un establiment 
de servei de bar amb venda de gelats, orxata i granizats.

661996/07/04 1997/02/17

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 7/1996Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de botiga de 
venda de roba.

771996/08/21 1997/02/18

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 8/1996Expedients de llicències d'activitats comercials per a canvi de nom de botiga de 
venda de fruites.

881996/09/30 1997/02/18

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de botiga de 
venda de flors i plantes.

991996/10/18 1997/02/18

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 10/1996Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de local exposició 
de cotxes. Carrer Anselm Clavé núm. 8

10101996/12/20 1997/02/18

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 1/1997Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'un establiment 
de venda d'articles alimentaris.

111997/02/20 1997/03/12

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 2/1997Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'establiment de 
venda de pinsos.

221997/02/28 1997/03/12

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 3/1997Expedients de llicències d'activitats comercials per a venda al major de pinsos. 331997/05/15 1997/06/11

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de gelateria. 441997/05/13 1997/06/11

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a canvi de nom 
d'establiment dedicat a la venda de conserves i ultramarins.

551997/04/08 1997/07/16

1593 Llicència d'obertura d'establiments amb el núm. 6/1997Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de botiga de 
venda al detall de peces de roba i complements.

661997/09/01 1997/10/10

2539Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de peixateria. 
Carrer Agustí Santacruz núm. 9

661997/06/04 1997/12/03

1593 8/1997Expedients de llicències d'activitats comercials per a canvi de nom 
d'establiment de venda al menor de productes congelats.

881997/10/28 1997/11/17

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de perruqueria. 771997/09/29 1999/12/09

1593 Llicència d'obertura d'establiments núm. 1/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a establiment de 
maquilladors i esteticistes.

111998/02/20 1998/02/27

1593 Expedien de llicència d'obertura d'establiments núm. 2/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'envasat 
d'herbes i especies.

221998/02/20 1998/03/19

1593 Expedient de llicència d'obertura d'establiments núm. 3/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de video club. 331998/04/01 1998/04/03
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2540 Hi ha la sol·licitud del canvi de titularitat a favor de la Sra. Mª Pilar 
Bancó Tura.

Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de cansaladeria i 
polleria. Carrer Travessia núm. 7 baixos

331998/02/25 1998/11/06

1593 Expedient de llicència d'obertura d'establiments núm. 4/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de perruqueria 
homes i dones.

441998/04/07 1998/04/23

1593 Expedient de llicència d'obertura d'establiments núm. 5/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de pastisseria-
confiteria.

551998/06/03 1998/06/11

1593 Expedient de llicència d'obertura d'establiments núm. 6/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de local 
comercial assegurances.

661998/09/15 1998/10/29

1593 Expedient de llicència d'obertura d'establiments núm. 7/1998Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'optica. Carrer 
Agustí Santacruz núm. 8 baixos.

771998/12/18 1999/02/10

1593 Hi ha una sol·licitud presentada per Marta Pujol pel canvi de nom 
de la llicència a Insemina,S.L.

Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'oficina tècnica i 
comercial.

221999/03/23 1999/04/15

1593 Llicència d'obertura d'establiment núm. 3/1999Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de saló de quiro-
massatge i naturopatia.

331999/03/29 1999/04/21

1593 Llicència d'obertura d'establiments núm. 4/1999Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura d'academia 
d'idiomes.

441999/09/06 1999/10/25

1593Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de consultori de 
terapies naturals.

551999/09/28 1999/10/25

1593 Llicència d'obertura d'establiments núm. 1/1999Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de comerç 
articles de regal.

111999/01/19 2000/03/20

2541Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de botiga de 
venda de fruites i verdures. Carrer Travessia núm. 10 baixos

441999/11/29 2000/01/13

2541Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de saló de 
perruqueria homes-dones. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 14 baixos

332000/  /  2000/02/24

2541Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de saló de de 
perruqueria unisex. Carrer Joan Maragall núm. 4 baixos

882000/  /  2000/09/07

2542Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de oficina 
comercial. Carrer Agustí Santacruz núm. 12 baixos

10102000/  /  2000/11/16

2542Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de magatzem de 
pinso i aliments per animals. Carrer Vinyetes núm. 1

11112000/11/20 2000/11/22

2542Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de botiga de 
fruites i verdures. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 3

14142000/11/29 2000/12/11

2542 Des del 26 de juny de 2001 està donat de baixa aquest expedient 
per fi la la activitat.

Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de venda equips 
oficina. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 2 local 3

15152000/12/11 2001/01/15

2541Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de pastisseria 
amb obrador i degustació

772000/07/17 2002/02/26

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per ferreteria en general. Carrer 
Barcelona núm. 1 baixos

552001/06/28 2001/07/10
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2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de saló 
esteticista-maquillació. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 22 baixos.

772001/08/03 2001/10/17

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de centre 
veterinari. Plaça Dr. Robert núm. 11

882001/09/07 2001/11/20

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de oficina de 
gestió inmobiliaria. Avinguda Catalunya núm. 27 baixos

992001/10/16 2001/10/17

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a ampliació i canvi de nom 
de pastisseria i bar amb venda i degustació de pa i derivats. Plaça Josep 
Umber Ventura núm. 5

10102001/08/22 2001/11/14

2543 Hi ha un canvi de titularitat de l'activitat a favor de Maria Antonia 
Dorsé i Puigcarbó.

Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de quiosc venda 
diaris, papereria i llibres. Plaça Josep Umbert Ventura núm. 10

442001/06/22 2002/01/16

2543 Hi ha el traspas del negoci de Núria Grau Vilardell a Anna Maria 
Paez López. Hi la cessió del nom de Can Trista a favor de la 
mateixa persona.

Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de llibreria-
papereria. Carrer Agustí Santacruz núm. 14

662001/07/20 2002/02/27

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de perruqueria 
per a senyores. Carrer Sant Pere núm. 11

12122001/12/11 2002/03/12

2543Expedients de llicències d'activitats comercials per a legalització d'oficina 
bancària. Plaça Josep Umbert Ventura núm. 1

13132001/12/20 2002/06/04

2440Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de venda de 
calçat infantil. Carrer Anselm Clavé núm. 5-7 baixos

442002/02/18 2002/03/05

2440Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura locutori telefònic. 
Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 14 baixos.

662002/03/21 2002/08/28

2440Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de exposició de 
mobles. Carrer Agustí Santacruz núm. 12 baixos

772002/04/30 2002/05/08

2440Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de sabateria. 
Carrer Travessia núm. 20

992002/05/15 2002/06/04

2442Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de local de venda 
d'equips oficina. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 2 local 3

13132002/06/14 2002/  /  

2442Expedients de llicències d'activitats comercials pel canvi de titularitat de 
l'activitat d'ensenyament de conducció de vehicles "La Moreneta". Carrer Agustí 
Santacruz núm. 8, 1er.

18182002/08/07 2002/09/02

2441Expedients de llicències d'activitats comercials per obertura de salo de bellesa i 
estètica. Carrer Travessia núm. 14

10102002/05/22 2003/04/29

2442Expedients de llicències d'activitats comercials per a obertura de locutori 
telefònic. Carrer Sant Pau nçum. 10 baixos

19192002/12/23 2003/04/29
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Codi 101.06.08.03.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Obertura de locals recreatius i 
d'espectacles

1164  Petició d'obres per habilitar un cinema 1957/  /  1957/  /  

1256Sol·licitud d'instal·lació d'una discoteca als baixos d'un immoble al carrer 
Anselm Clavé s/n

1977/  /  1977/  /  

2517Expedients de llicències d'activitats recreatives per apertura del Centre Cultural 
Codinec (cinema, gimnàs, bar i centre de reunió).

181977/  /  1977/11/16

2523Expedients de llicències d'activitats recreatives per la legalització d'un bar. c/ 
Sant Jordi -Hipica Cañon-

221986/  /  1986/03/10

2523Expedients de llicències d'activitats recreatives per l'obertura d'un restaurant 
pizzeria. C/ Travessia núm.8

331986/  /  1986/03/10

2523Expedients de llicències d'activitats recreatives per l'obertura d'un bar. Mn. 
Josep Rossell, 12

441986/  /  1986/03/12

2524Expedients de llicències d'activitats recreatives per l'establiment  d'un 
restaurant . Ctra. Sant Llorenç Savall Km.14,600

771987/  /  1987/10/20

2524 Aquesta llicència va ser demanada inicialment per Santiago 
Vallcorba Cot i va ser demanat el canvi de nom de la llicència amb 
data 27 d'abril de 1990. Hi ha varies denuncies per sorolls

Expedients de llicències d'activitats recreatives pel funcionament d'un bar 
d'ambient musical. Carrer Mossèn Baldelló núm.12 baixos

111988/01/15 1990/05/17

2525Expedients de llicències d'activitats recreatives per un bar de tercera categoria. 
Carrer Piscina núm. 16

441989/07/22 1990/08/01

2527Expedients de llicències d'activitats recreatives  per obertura d'un restaurant. 
Carrer Padró núm. 3

551991/06/04 1991/11/11

2527Expedients de llicències d'activitats recreatives per un snack-bar. Carrer Agustí 
Santacruz núm. 16

661991/08/20 1991/12/23

2528 Sol·licitud de canvi de titularitat de l'establiment a favor de la Sra. 
Angelines Candelas Vazquez.

Expedients de llicències d'activitats recreatives  per l'obertura d'un bar amb 
cuina. Carrer Joan Maragall núm. 10

221992/  /  1992/02/08

2529 Aquest complexe també era conegut com " Les Carpes" i " A Sac ". 
Aquest expedient està de baixa. La númeració de l'expedient s'ha 
posat provisional ja que aquesta documentació no tenia número 
d'expedient.

Expedients de llicències d'activitats recreatives per instal·lar un complexe lúdic 
temporal. Ctra. Sant Llorenç Km. 14,5

12121992/  /  1992/05/23

2530 Llicència no concedidaExpedients de llicències d'activitats recreatives per a establiment de bar 
ambient musical. Carrer Piscina núm. 16 ( Piscina Mansius)

221993/  /  1993/05/24

2530Expedients de llicències d'activitats recreatives per a obertura de bar-
restaurant. Zona Pi Solitari, nucli zoologic

331993/  /  1993/06/03

2530 Establiment  "La Canyella " tancat i ha un post-it que diu que el 
titular no ha volgut demanar la baixa

Expedients de llicències d'activitats recreatives per l'obertura de granja-
cafeteria. Carrer Agustí Santacruz núm. 25

661993/  /  1993/07/14
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2532 Hi ha un canvi de nom de Jordi Crosas Bermudo a favor de  Mª 
Àngels Berenguel Guindos i un altre de Mª Àngels Berenguel 
Guindos a favor de POOL Sant Feliu de Codines, S.C.P.

Expedients de llicències d'activitats recreatives  per l'obertura d'un local dedicat 
a bar. Carrer Travessia núm. 5-7

11111994/07/24 1995/07/18

2534 A l'expedient no consta que hagi sigut aprovat.Expedients de llicències d'activitats recreatives  per un establiment de orxateria, 
geladeria i similars. Travessia núm. 2 (jardí).

551995/  /  1995/07/04

2533Expedients de llicències d'activitats recreatives per l'obertura d'un bar musical. 
Carrer Mossèn Baldelló núm. 12

331995/03/21 1996/10/08

2535Expedients de llicències d'activitats recreatives per a legalització d'activitats 
varies recreatives/culturals. Carrer Mossèn Josep Rossell núm. 1

10101995/11/25 1997/01/21

2535Expedients de llicències d'activitats recreatives per a l'obertura d'un establiment 
de bar. Carrer Rector Tomàs Vila núm. 8 baixos  ( Sidecar )

221996/02/09 1997/01/24

1593Sol·licitud informe previ per obertura de restaurant. 991997/  /  1997/04/07

2540Expedients de llicències d'activitats per a establiment de bar amb planxa. 
Carrer Travessia núm. 2 baixos

221998/01/26 1998/06/30

2543Expedients de llicències d'activitats recreatives pera obertura de bar-restaurant. 
Carrer Rector Tomàs Vila núm. 1 cantonada Travessia núm. 2

222001/02/09 2001/03/13

1505Recurs contencios administratiu bar (3a. Categoria) Es Boig. Sr. Jordi Lleonart 
Figueras. Carrer Mossèn Baldelló

2002/  /  2002/  /  

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)

2441 Hi ha varis anys de documentacióExpedient de llicència d'activitats per legalització d'una explotació intensiva de 
bestiar i el canvi de titularitat de la mateixa en el Paratge El Maset

552002/  /  2002/  /  

2441 No hi ha o s'ha trobat un certificat d'aprovació de la llicènciaExpedient de llicència per l'establiment i obertura d'un servei comercial a 
l'engrós amb magatzem en el carrer Vic número 3

11112002/05/28 2002/  /  

2442Expedient de llicència d'activitats per la legalització i amplicació d'activitat 
ramadera en la granja Mas Flaquer

16162002/  /  2002/  /  

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

1132  Construcció de vivendes protegides 1948/  /  1948/  /  

1122  Sol·licituds de pisos de renda limitada 1955/  /  1959/  /  
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Codi 101.06.10.00.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística

439Presenta una queixa sobre el estat de la casa veïna a la seva del carrer Alta del 
Hospital número 2 i demana una sol·lució per evitar possibles danys

991911/  /  1911/  /  

1560Expedient de permís  pera l'execució d'obres de reconstrucció de les cases 
núm. 2 i 4 del carrer Baixada Sagrera

1942/  /  1942/  /  

1164  Denúncia per estabulació de ramat 1960/  /  1960/  /  

1265Denúncies 1967/  /  1971/  /  

1265Denúncia de N.A.G a P.R.G per construcció indeguda 1967/  /  1973/  /  

1253Denúncia per infracció urbanística 1968/  /  1968/  /  

1265Denúncia formulada per C.P.S contra L.G per tenir porcs 1970/  /  1970/  /  

1265Denúncia formulada per M.O.P i A.B 1970/  /  1970/  /  

1265Denúncies 1970/  /  1971/  /  

1265Denúncia formulada per L.T.B a J.A.P 1971/  /  1971/  /  

1253Denúncies presentades al governador civil 1974/  /  1974/  /  

1265Denúncia de diversos veïns del P. Terna per l'explotació d'una granja de porcs 1974/  /  1974/  /  

1265Denúncia de diversos veïns del carrer de Barcelona a J.G.V 1974/  /  1974/  /  

1258Expedient contradictori de ruïna de la casa número 14 del carrer Baix Junca 1976/  /  1976/  /  

1258Expedient de reclamació prèvia per danys i perjudicis 1976/  /  1976/  /  

1258Expedient de sol·licitud per tapar una finestra al carrer Estiradors número 13 1977/  /  1977/  /  

1265Denúncia de diversos veïns del barri de Santo Domingo per l'estat de les 
basses

1977/  /  1977/  /  

1265Denúncia de A.T.G a P.S.M 1978/  /  1978/  /  

1617Denúncies urbanística 1978/  /  1978/  /  

1265Denúncia formulada per A.R.M contra el Club Pep propietat de J.R.R 1979/  /  1979/  /  

1256Estudis jurídics i administratius, informes i dictàmens 1980/  /  1981/  /  

1624  Denúncies i queixes del Bar S'Aico Dolça 1987/  /  1990/  /  

1612  Denúncies i expedient sancionador al Bar Mansius 1992/  /  1993/  /  

1589  Denúncia contra la llicència d'activitats de la bugaderia Logo, SL (o Logorent, 
SL o Arly)

1996/  /  1996/  /  

2299Ordre d'inspecció per a l'execució d'una activitat sense llicència al carrer 
Montseny núm. 5

2002/  /  2002/  /  
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Codi 101.06.10.01.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Ordres d'execució

439Presenten una denúncia  contra una obra feta pel sr. A.G. sensa permís de 
l'Ajuntament i que ja ocasionat varis danys personals i sol·liciten l'eliminació de 
dita obra i que faigin construir una vorera en el carrer San Miguel del Fay

221915/  /  1915/  /  

Codi 101.06.10.02.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Declaració de ruïna

439Expedient  contra el Sr. F.U.R per l'estat ruinos d'una casa del carrer San 
Quirico número 8

21211910/  /  1910/  /  

440 Hi ha uns escrits referents al propietari de la casa anomanada " 
Can Feliu dels duros "

Informen uns paletas encarregats per l'Ajuntament de l'estat ruinos de la casa 
coneguda com " Can Feliu dels duros " en el carrer Vic número 38

14141921/  /  1921/  /  

1164  Declaració de ruïna 1946/  /  1946/  /  

1164  Derrumbament d'un mur del carrer Padró 1963/  /  1963/  /  

Codi 101.06.10.03.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Infraccions ambientals

440Demanan una visita d'inspecció per part de l'Ajuntament per unes aigües que 
surten de l'hort del sr. A.S. i que
perjudiquen als veïns del carrer Barcelona i a les seves propietats

16161921/  /  1921/  /  

1611  Denúncia per infracció del  bar  l'Avi Enric 1986/  /  1986/  /  

1611  Denúncia per infracció del  bar Centre Cultural Casals 1986/  /  1986/  /  

1611  Denúncia per infracció del  bar Hípica Cañon 1986/  /  1986/  /  
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Codi 101.06.10.04.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Infraccions urbanístiques

439Presenta un escrit sol·licitan permís a l'Ajuntament per no realitzar les obres 
ordenades per l'Ajuntament  en la Ctra. Sant Miquel del Fai

221909/  /  1909/  /  

440El sr. J.V. presenta una denúncia per unes obres que fa el sr.J.V.B. sense 
permís en un solar, l'Ajuntament ordena paralitzar dites obres i tornar el terreny 
al seu estat original

331923/  /  1923/  /  

441Presentan una denúncia a unes obres fetes sense permís de l'Ajuntament i que 
els perjudica en els seus drets en una casa que dona a la plaça Dr. Robert, al 
carrer Pi i Margall i passatge Pi i Margall

63631924/  /  1924/  /  

442 Aquesta denúncia porta data del dia 26 de setembre de 1927Expedient de denúncia d'unes obres realitzades en el carrer Bassella número 
30 en el hort que hi ha davant consistents en un galliner i una construcció amb 
canyes realitzades sensa permís municipal i demana el seu desmuntatge

441928/  /  1928/  /  

442 Veí denunciat Sr. Enrique Umbert i CorderasDenúncia d'uns veïns del carrer Esquirol de les obres realitzades en el número 
2 d'aquest carrer a la façana sense permís i sense retirar-se el que els altres 
veïns han tingut que fer

551928/12/06 1928/  /  

442 Les obres han sigut realitzades per el Sr. Antonio Xifreda LladóDenúncia d'uns veïns dels carrer Bassella i Pervera de les obres de la 
construcció d'una paret de tanca en el carrero de San Antonio que evita el 
refugi dels vianants davant el pas d'un carruatge i tancar un pas lliure que hi 
havia i per això demanan el enderrocament de dita paret

661928/04/07 1928/  /  

443 Les obres estan fetes pel Sr. Francisco Comellas i RocaDenuncien unes obres fetes sense llicència municipal en la casa anomenada 
"Antich Trull de Cal Farre" i que no s'ajusten a l'alineació del carrer Juncar

48481929/12/30 1929/  /  

443 la persona denunciada es el Sr. Arturo RexachPresenta una petició per una visita dels tècnics municipals i una vegada 
comprobada la infracció urbanística s'obligui al Sr. A.R. ha deixar un reguerot 
en el seu estat anterior i net en el carrer Alta del Juncá

49491929/04/08 1929/  /  

445 Aquest escrit ha estat passat al arquitecta municipal i hi ha l'informe 
que aquest ha fet

Escrit sobre unes possibles infraccions urbanístiques d'algunes cases de la 
carretera de Mollet a Moyá i la de San Miguel del Fay

10101935/10/27 1935/11/10

445Presenta una queixa davant els perjudicis que li provoquen les aigües del veí 
que no ha fet una claveguera i per això van a parar a la seva casa de la plaça 
Sagrera número 3

86861935/09/30 1935/  /  

2333Denúncia presentada per la sortida de fums de la finca veina. Carrer Hospital 
número 15

1995/  /  1995/  /  
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Codi 101.06.11.00.00

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

OBRES I URBANISME Juntes i Comissions 
municipals

1256Associació de propietaris de la urbanització Racó del Bosc de Sant Feliu de 
Codines

1980/  /  1980/  /  

1256Estatuts de l'Associació de propietaris del barri de la Soleia 1982/  /  1982/  /  

Codi 101.07.00.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA

1315  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1983/  /  1984/  /  

1316  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1986/  /  1987/  /  

1317  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1988/  /  1989/  /  

1318  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1990/  /  1991/  /  

1319  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1992/  /  1992/  /  

1321  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1994/  /  1994/  /  

1322  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1995/  /  1995/  /  

1323  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1996/  /  1997/  /  

1324  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1998/  /  1998/  /  

1325  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

1999/  /  1999/  /  

1326  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2000/  /  2001/  /  

1327  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana

2001/  /  2002/  /  
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Codi 101.07.01.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat

1092  Comunicats de la revista de la guardia civil 1947/  /  1970/  /  

1320  Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Sol·licitud de mossos d'esquadra per l'estiu

1993/  /  1993/  /  

Codi 101.07.01.01.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Milícies ciutadanes

1172 (Camisa de conservació) (21 fulls) Sometent 1875/  /  1875/  /  
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Codi 101.07.01.02.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Policia municipal

1632Multes de Tràfic per aparcament indegut 1983/  /  1983/  /  

1053  Notificacions del servei de Policia Municipal 1985/  /  1986/  /  

1611  Reglament de la policia municipal 1986/  /  1986/  /  

2457Fulls diaris 1996/  /  1997/  /  

2605Sol·licituds per instal·lar atraccions  a la via pública 1996/  /  1997/  /  

1576  Notificacions del servei de Policia Municipal 1997/  /  1997/  /  

2299Incidencies Can Masclans. 1998/  /  1998/  /  

2299Controls i inspeccions per a la instal·lació d'atraccions per firas. 1998/  /  1998/  /  

1649Infromes del servei 1999/  /  1999/  /  

2350Senyalització necessària per la modificació del carrer Padró i informes de la 
policia en relació amb la vialitat

1999/  /  1999/  /  

2605Certificacions d'acords del Ple relacionats amb la Polícia Municipal 2000/  /  2000/  /  

2604 Falten els expedients núms. 3,13,17,39,55,60,61,85Seguretat Ciutadana 9012000/  /  2000/  /  

2605 Falta l'expedient núm.  125Seguretat Ciutadana 147912000/  /  2000/  /  

2456Llibre registre d'objectes perduts 2000/  /  2003/  /  

2606 Falten els expedients núms. 58,59,74,87,96,98,100,101,108,127 de 
l'any 2002

Seguretat Ciutadana 13012002/  /  2002/  /  

2607 Falta l'expedient número 179Seguretat Ciutadana 2211312002/  /  2002/  /  

2607Seguretat Ciutadana 4112003/  /  2003/  /  

2608 Falten els expedients 92,97,128,131,141,164,154,159Seguretat Ciutadana 180472003/  /  2003/  /  

2609 Falten els expedients 92,97,128,131,141,164,154,159 de l'any 2003Seguretat Ciutadana 2661812003/  /  2003/  /  

2456Llibre registre d'objectes perduts 2003/  /  2004/  /  

2353Requeriment sobre danys ocasionats per la caiguda d'una branca a la finca 
núm. 14 del carrer Jaume Balmes a la finca veïna i trencament d'un fanal del 
enllumenat públic

2004/  /  2004/  /  

2609 Falten els expedients 9,12,26,Seguretat Ciutadana 5012004/  /  2004/  /  

2610 Falten els expedients 65,75,76,82,85,87,92,94,95,105 i 
107,115,148 de l'any 2004

Seguretat Ciutadana 159512004/  /  2004/  /  

2611 Falten els expedients 172,247,257,267 i 268  de l'any 2004Seguretat Ciutadana 2701602004/  /  2004/  /  

2456Llibre registre d'objectes perduts 2005/  /  2005/  /  

2402Fulls diaris 2006/01/  2006/08/  
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2403Fulls diaris 2006/09/  2006/12/  

2423Aixecament d'actes per temes d'urbanisme 2006/  /  2006/  /  

2458Citacions 2006/01/  2006/10/  

2459Citacions 2006/11/  2006/12/  

2420Comunicats d'accidents de trànsits 7512006/  /  2006/  /  

2413Seguretat ciutadana 12012006/  /  2006/  /  

2421Comunicats d'accidents de trànsits 106762006/  /  2006/  /  

2414Seguretat ciutadana 2821212006/  /  2006/  /  

2415Seguretat ciutadana 3752832006/  /  2006/  /  

2416Seguretat ciutadana 4303762006/  /  2006/  /  

2402Fulls diaris 2007/01/  2007/05/  

2404Fulls diaris 2007/06/  2007/12/  

2424Aixecament d'actes per temes que no són d'urbanisme 2007/  /  2007/  /  

2459Citacions 2007/01/  2007/07/  

2460Citacions 2007/08/  2007/12/  

2461Talls de carrer 2007/  /  2007/  /  

2503Informe policial. Defensa viaria  M/jc. Denúncia: (V) 07/333-1914 NL 2007/08/  2007/08/  

2421Comunicats d'accidents de trànsits 4012007/  /  2007/  /  

2416Seguretat ciutadana 6612007/  /  2007/  /  

2423Aixecament d'actes per temes d'urbanisme 7312007/  /  2007/  /  

2422Comunicats d'accidents de trànsits 136412007/  /  2007/  /  

2417Seguretat ciutadana 130672007/  /  2007/  /  

2424Aixecament d'actes per temes d'urbanisme 273742007/  /  2007/  /  

2418Seguretat ciutadana 2601312007/  /  2007/  /  

2419Seguretat ciutadana 3682612007/  /  2007/  /  

1993Servei Territorial de Carreteres. Avís sobre l'aparcament sobre la vorera 
d'algunes places pintades de blau en una zona de domini públic de la carretera

2008/  /  2008/  /  

1993Diligencia urgent-judici ràpid 61/2008 secció: M. Contra la seguretat del tràfic, 
furt contra D.A.B

2008/  /  2008/  /  

1993Temes varis policia 2009/  /  2009/  /  

1993Sol·licitud autorització per instal·lar una caseta de pirotècnia 2009/  /  2009/  /  

1994Varis 2009/  /  2009/  /  

1994Informació del Servei Català de Trànsit 2009/  /  2009/  /  
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1994Temes varis policia. 2010/  /  2010/  /  

1995Varis 2010/  /  2010/  /  

1995Comandaments pilones zona industrial 2011/  /  2011/  /  

1995Temes varis policia. Formació 2011/  /  2011/  /  

Codi 101.07.03.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Control de circulació de 
persones

1134  Passaports 1830/  /  1846/  /  

1134  Registre de passaports i cartes de seguretat 1831/  /  1837/  /  

9999  FONGSLlibre registre de Salconduits de pagaments 1943/  /  1943/  /  

1030  Control de circulació de persones. Salconduits 1943/  /  1945/  /  

869  Registre de salconduits expedits 1966/  /  1972/  /  

1122  Relació d'entrada de viatgers a establiments d'hosteleria 1972/  /  1976/  /  

Codi 101.07.04.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Armes

1134  Relació armes recollides 1909/  /  1909/  /  

2353Expedients de llicència d'armes 2005/  /  2005/  /  

Codi 101.07.05.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Guardes jurats

1134  Expedients de nomenament de guarda jurats 1923/  /  1941/  /  

1157  Nomenament de guardes jurats 1934/  /  1950/  /  

Codi 101.07.06.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Protecció civil

1106  Protecció civil 1942/  /  1961/  /  

2352Sol·licitud de telèfons per assegurar la comunicació en cas d'emergència per 
accident en matèria de Protecció Civil

2003/  /  2003/  /  

1647Grup caní de rescat i salvament Training House. Unitat Canina de l'Agrupació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Vic

2008/  /  2008/  /  

19/12/2016 Pàgina 777 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.07.07.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Juntes i comissions 
municipals

2352Expedient de creació de la Junta Local de Seguretat del Municipi 2002/  /  2002/  /  

1993Reunió veïns carrer Doctor Fleming. Aparcaments 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.08.01.00.00

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

SERVEIS MILITARS Allotjaments militars, 
subministraments a la tropa

1172 (Camisa de conservació) (1 plec - 14 fulls) Subministrament a la tropa 1808/  /  1814/  /  

1172 (Camisa de conservació) ( 11 fulls) Exercit reialista 1827/  /  1836/  /  

1172  (13 fulls) Subministrament de pa i pinso a les tropes 1836/  /  1836/  /  

1178  Estadística administrativa militar 1893/  /  1893/  /  

1106  Transports militars 1946/  /  1947/  /  

Codi 101.08.02.00.00

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

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

1055  Lleves 1915/  /  1920/  /  

1106  Lleves i mobilitzacions 1928/  /  1948/  /  

869  Registre d'anotacions de la revista anual dels individus obligats a la reserva 
militar

1934/  /  1936/  /  

1067  Expedients de depuració militar 1939/  /  1941/  /  

1055  Actes de classificació i declaració de soldats 1940/  /  1940/  /  

1055  Revista militar anual 1940/  /  1945/  /  

1055  Registre de les lleves del 1923 al 1942 1942/  /  1942/  /  

1106  Justificants de revista de l'exèrcit i permisos 1946/  /  1977/  /  

1106Fulls de mobilitzacions militar 1952/  /  1952/  /  

1106  Llicències del servei militar 1952/  /  1968/  /  

494  Documentació relativa a quintes 1986/  /  2001/  /  

493  Reunió de delegats de quintes 1997/  /  1997/  /  
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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

1172 (Camisa de conservació) ( 35 fulls) Llibre d'actes de quintes 1810/  /  1810/  /  

1172 (Camisa de conservació) ( 57 fulls) Llibre d'actes de quintes 1812/  /  1812/  /  

1172 (Camisa de conservació) ( 11 fulls) Llicències absolutes 1815/  /  1817/  /  

1172 (Camisa de conservació) (1 plec  8 fulls) Registre d'homes  solters i viduos de l'edat de 18 a 40 anys 1830/  /  1830/  /  

5 (Camisa de conservació) (1 plec  34 fulls) Comptes del primer reemplaç 1831/  /  1831/  /  

5 (Camisa de conservació) (1 plec  10 fulls) Allsitament a la milícia urbana 1835/  /  1835/  /  

1172 (Camisa de conservació) ( 20 fulls) Certificats mèdics per a l'exempció de mossos 1842/  /  1842/  /  

5 (Camisa de conservació) (1 plec  24 fulls) Expedients generals de quintes 1844/  /  1844/  /  

1172 (Camisa de conservació) (2 fulls de molt gran format) Allistaments 1850/  /  1851/  /  

5  Expedients generals de quintes 1851/  /  1880/  /  

17  Expedients d'exempció de mossos 1855/  /  1893/  /  

6  Expedients generals de quintes 1881/  /  1896/  /  

18  Expedients d'exempció de mossos 1894/  /  1895/  /  

10  Expedients personals de mossos 1895/  /  1899/  /  

19  Expedients d'exempció de mossos 1896/  /  1897/  /  

7Expedients generals de quintes 1897/  /  1903/  /  

20  Expedients d'exempció de mossos 1898/  /  1900/  /  

21  Expedients d'exempció de mossos 1901/  /  1904/  /  

11Expedients personals de mossos 1901/  /  1908/  /  

21  Expedients de pròfugs 1904/  /  1904/  /  

8Expedients generals de quintes 1904/  /  1914/  /  

22  Expedients d'exempció de mossos 1905/  /  1906/  /  

23  Expedients d'exempció de mossos 1907/  /  1909/  /  

23  Expedients de pròfugs 1908/  /  1908/  /  

12  Expedients de pròfugs 1910/  /  1910/  /  

24  Expedients d'exempció de mossos 1910/  /  1910/  /  

9Expedients d'exempció de mossos 1912/  /  1914/  /  

1172 (Camisa de conservació) (19 fulls) Llicències absolutes 1914/  /  1917/  /  

9  Expedients generals de quintes 1915/  /  1915/  /  
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26Expedients d'exempció de mossos 1915/  /  1917/  /  

25  Expedients d'exempció de mossos 1916/  /  1916/  /  

27  Expedients generals de quintes 1916/  /  1916/  /  

12  Expedients generals de quintes 1917/  /  1921/  /  

27  Expedients d'exempció de mossos 1918/  /  1919/  /  

1172 (Camisa de conservació) (2 plecs  - 56 fulls) Actes d'allistament 1919/  /  1920/  /  

28  Expedients d'exempció de mossos 1920/  /  1924/  /  

13  Expedients generals de quintes 1922/  /  1929/  /  

14  Expedients d'exempció de mossos 1925/  /  1925/  /  

29  Pròrrogues de mossos 1925/  /  1930/  /  

29  Expedients d'exempció de mossos 1926/  /  1927/  /  

14  Expedients generals de quintes 1930/  /  1935/  /  

15  Expedients personals de mossos 1936/  /  1940/  /  

16  Expedients generals de quintes. Revisions i pròrrogues 1936/  /  1941/  /  

16  Expedients personals de mossos 1941/  /  1941/  /  

30  Expedients generals de quintes 1942/  /  1944/  /  

31  Expedients generals de quintes 1945/  /  1948/  /  

32  Expedients generals de quintes 1949/  /  1953/  /  

33  Expedients generals de quintes 1954/  /  1959/  /  

34  Expedients generals de quintes 1960/  /  1966/  /  

35  Expedients generals de quintes 1967/  /  1970/  /  

36  Expedients generals de quintes 1971/  /  1974/  /  

37  Expedients generals de quintes 1975/  /  1977/  /  

38  Expedients generals de quintes 1978/  /  1980/  /  

500  Expedients de pròrrogues de mossos i revisions 1978/  /  1985/  /  

1382  Expedients generals de quintes 1981/  /  1985/  /  

1383  Pròrrogues de mossos 1984/  /  1987/  /  

493  Pròrrogues de mossos 1985/  /  1996/  /  

1383  Expedients generals de quintes 1986/  /  1988/  /  

496  Expedients generals de quintes 1989/  /  1992/  /  

497  Expedients generals de quintes 1993/  /  1996/  /  

498  Expedients generals de quintes 1997/  /  2001/  /  
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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

16Registre de reserva 1896/  /  1945/  /  

39  Depuració de les quintes del 1915 al 1935. Relació dels mossos que han servit 
a l'exèrcit

1940/  /  1940/  /  

69  Depuració de les quintes del 1915 al 1935. Relació dels mossos que han servit 
a l'exèrcit

1940/  /  1940/  /  

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

494  Prestació Social Substitutòria 1988/  /  1997/  /  

494  Prestació Social Substitutòria 1994/  /  1998/  /  

495  Documentació relativa a la Prestació Social Substitutòria 1994/  /  1998/  /  

495  Llibre oficial d'incidències de la Prestació Social Substitutòria 1994/  /  2000/  /  

495  Baixes de la Prestació Social Substitutòria 1998/  /  2001/  /  

Codi 101.08.03.00.00

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

SERVEIS MILITARS Béns subjectes a requisa 
militar

1172  (2 plecs - 10 fulls i 4 fulls) Registre de guies que s'han realitzat en la vila de Sant Feliu 1831/  /  1833/  /  

1631  Estadístiques militars 1893/  /  1893/  /  

1064  Cens de béns subjectes a requisa militar 1909/  /  1950/  /  

1172  Cens de béns subjectes a requisa militar 1945/  /  1969/  /  

1065  Cens de béns subjectes a requisa militar 1951/  /  1962/  /  

Codi 101.09.01.00.00

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

POBLACIÓ Estadístiques generals de 
població. Censos

765  Llista dels noms de les cases i dels masovers dels diferents pobles del Vallès 1837/  /  1837/  /  

765  Noms, cognoms i malnoms 1909/  /  1909/  /  

2491Estadístiques demogràfiques 1998/  /  2004/  /  

2348Sol·licitud de dades relatives a la població immigrant per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants

2472Informacions del padró municipal d'habitants donades a organismes oficials 2007/  /  2009/  /  
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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

765  Padró del número de veïns 1824/  /  1824/  /  

765  Padró municipal d'habitants 1831/  /  1831/  /  

765  Cèdules de veïnatge 1874/  /  1874/  /  

534  Conté el padró de 1896 i el de 1900Llibre del padró municipal d'habitants 1896/  /  1900/  /  

542  Expedient de formació del cens de població 1900/  /  1900/  /  

534Llibre del padró municipal d’habitants 1925/  /  1925/  /  

534Llibre del cens de població 1930/  /  1930/  /  

534Llibre del padró municipal d’habitants 1930/  /  1930/  /  

542Expedient de formació del padró municipal d'habitants 1935/  /  1935/  /  

534Llibre del padró municipal d’habitants 1936/  /  1936/  /  

1823  Padró municipal d'habitants 1936/  /  1936/  /  

2445  Fulls padronals 1936/  /  1936/  /  

2852Padró municipal d'habitants 1938/  /  1938/  /  

534Llibre del padró municipal d’habitants 1939/  /  1939/  /  

542  Expedient de formació del cens de població 1940/  /  1940/  /  

2446  Fulls padronals 1940/  /  1940/  /  

542Expedient de formació del padró municipal d'habitants 1945/  /  1945/  /  

2827  Fulls familiar del padró municipal d'habitants 1945/  /  1945/  /  

2828  Fulls familiar del padró municipal d'habitants 1945/  /  1945/  /  

535Llibre del padró municipal d’habitants 1950/  /  1950/  /  

542Expedient de formació del cens de població i de vivendes 1950/  /  1950/  /  

1037Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1950/  /  1950/  /  

1824  Padró municipal d'habitants 1950/  /  1950/  /  

1873  Padró municipal d'habitants 1950/  /  1950/  /  

535  Llibre del padró municipal d’habitants 1955/  /  1955/  /  

542Expedient de formació del padró municipal d'habitants 1955/  /  1955/  /  

1874  Padró municipal d'habitants 1955/  /  1955/  /  

1875  Padró municipal d'habitants 1955/  /  1955/  /  

535  Llibre del padró municipal d’habitants 1960/  /  1960/  /  
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542Expedient de formació del cens de població i de vivendes 1960/  /  1960/  /  

2837Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1960/  /  1960/  /  

535  Llibre del padró municipal d’habitants 1965/  /  1965/  /  

542Expedient de formació del padró municipal d'habitants 1965/  /  1965/  /  

545  Padró municipal d'habitants 1965/  /  1965/  /  

546  Padró municipal d'habitants 1965/  /  1965/  /  

1038Fitxes individuals del padró municipal d'habitants (A-G) 1970/  /  1970/  /  

1039  Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1970/  /  1970/  /  

1040  Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1970/  /  1970/  /  

1045  Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1970/  /  1970/  /  

2829Padró municipal d'habitants 1970/  /  1970/  /  

2825Padró municipal d'habitants 1975/  /  1975/  /  

1176  Expedient del cens de població i de vivendes 1980/  /  1981/  /  

2820  Padró municipal d'habitants 1981/  /  1981/  /  

2821  Padró municipal d'habitants 1981/  /  1981/  /  

548  Padró municipal d'habitants 1986/  /  1986/  /  

1148  Padró municipal d'habitants 1986/  /  1986/  /  

2815  Padró municipal d'habitants 1986/  /  1986/  /  

2816  Padró municipal d'habitants 1986/  /  1986/  /  

549Padró municipal d'habitants 1986/  /  1989/  /  

1637Fitxes del padró municipal d'habitants. A - G 1986/  /  1995/  /  

1638Fitxes del padró municipal d'habitants. H - Z 1986/  /  1995/  /  

1197  Padró municipal d'habitants 1987/  /  1987/  /  

1047Fitxes individuals del padró municipal d'habitants (A-F) 1989/  /  1989/  /  

1048 G-T Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1989/  /  1989/  /  

1049 T-Z Fitxes individuals del padró municipal d'habitants 1989/  /  1989/  /  

1050  Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1989/  /  1989/  /  

1051  Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1989/  /  1989/  /  

1625  Treballs preliminars: tabulació 1990/  /  1990/  /  

553  Documentació relativa al cens de població i habitatges 1990/  /  1991/  /  

1371  Treballs preliminars a la renovació del padró d'habitants 1990/  /  1996/  /  

551  Llistats del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  
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552 Districte 1r secció 1a Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

552 Districte 1r secció 2a Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

552 Districte 2n secció 1a Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

553 Districte 2n secció 2a Fitxes familiars del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

554 Districte 1r secció 1a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

554 Districte 1r secció 2a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

555 Districte 2n secció 1a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

556 Districte 1r secció 1a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

556 Districte 1r secció 2a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

557 Districte 2n secció 2a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

557 Districte 2n secció 1a Padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

565  Cens de població i d'habitatges 1991/  /  1991/  /  

2335Padrons municipals d’habitants. Renovació districte 1r 2a i 2n 2a 1996/05/01 1996/05/01

2336Padrons municipals d’habitants. Renovació districte 2n 2a i 1r 1a 1996/05/01 1996/05/01

501Llistats del padró d'habitants 1996/  /  1997/  /  

1625  Planimetria  preliminar per a l'elaboració del cens i padrons de població 1996/  /  2001/  /  

501  Llistat alfabètic del padró d'habitants 1998/  /  1998/  /  

2337Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1998/01/  1998/10/  

2859Sol·licitud d'informació per l'Estudi de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona sobre l'evolució dels teixits urbans a la Regió 
Metropolitana en els darrers 20 anys

2004/  /  2004/  /  

2480Certificats regularització data posterior al 8/08/2004 2005/  /  2006/  /  

2477Estrangers renovacions cumplimentades. De l'A fins D 2005/  /  2007/  /  

2478Estrangers renovacions cumplimentades. de l' E fins  M 2005/  /  2007/  /  

2479Estrangers renovacions cumplimentades. De la  N fins S 2005/  /  2007/  /  

2480Estrangers renovacions cumplimentades. De la T fins Z 2005/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Rectificacions

541Apèndixs al padró municipal d’habitants 1910/  /  1910/  /  

541Apèndixs al padró municipal d’habitants 1920/  /  1921/  /  

541Apèndixs al padró municipal d’habitants 1924/  /  1959/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1933/  /  1935/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1933/  /  1935/  /  

539Quadern auxiliar al padró municipal d’habitants 1936/  /  1966/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1940/  /  1949/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1950/  /  1954/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1955/  /  1956/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1958/  /  1958/  /  

543  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1959/  /  1959/  /  

544  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1960/  /  1969/  /  

540Apèndixs al padró municipal d’habitants 1961/  /  1969/  /  

540Quadern auxiliar al padró municipal d’habitants 1967/  /  1969/  /  

547  Rectificacions del padró municipal d'habitants 1970/  /  1983/  /  

544  Naixements, defuncions i matrimonis 1982/  /  1982/  /  

550  Rectificacions del padró municipal d'habitants 1986/  /  1989/  /  

1643  Altes, baixes i modificacions del padró municipal 1996/  /  1997/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Variacions

544  Registre de baixes del padró municipal d'habitants 1952/  /  1959/  /  

544  Registre d'altes del padró municipal d'habitants 1952/  /  1959/  /  

544  Registre d'altes del padró municipal d'habitants 1962/  /  1971/  /  

547  Baixes del padró municipal d'habitants 1970/  /  1981/  /  

546  Altes del padró municipal d'habitants 1970/  /  1984/  /  

501Registre d'altes al  padró d'habitants 1972/  /  1989/  /  

558  Baixes del padró municipal d'habitants 1982/  /  1992/  /  

553  Baixes del padró municipal d'habitants 1984/  /  1986/  /  

553  Altes del padró municipal d'habitants 1984/  /  1986/  /  

558  Altes del padró municipal d'habitants 1986/  /  1992/  /  

501Registre d'altes al  padró d'habitants 1990/  /  1994/  /  

561  Fulls d'empadronament 1991/  /  1996/  /  

559  Altes del padró municipal d'habitants 1992/  /  1995/  /  

562  Baixes del padró municipal d'habitants 1993/  /  1997/  /  

501Registre d'altes al  padró d'habitants 1995/  /  1997/  /  

564  Altes del padró municipal d'habitants 1996/  /  1997/  /  

560  Fulls d'empadronament 1996/  /  1999/  /  

501Canvis de domicili 1997/  /  1998/  /  

501Registre d'altes al  padró d'habitants 1997/  /  2000/  /  

6000Partes mensuals de variacions del padró municipal d’habitants. INE Estadística 
de variacions residencials

1998/01/  1998/10/  

6000Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants 1998/01/10 2000/03/03

563  Baixes del padró municipal d'habitants 1998/  /  2001/  /  

2337Altes al padró municipal d'habitants 1999/04/  2000/02/  

2287Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants i 
modificacions del padró

1999/01/  2002/11/  

561  Fulls d'empadronament 2000/  /  2000/  /  

562  Fulls d'empadronament 2000/  /  2000/  /  

2337Altes al padró municipal d'habitants 2000/02/  2000/04/  
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2259 3 volumsRegistres d’altes del padró municipal d’habitants. 2000/12/05 2001/07/11

2260 3 volumsRegistres d’altes del padró municipal d’habitants 2001/07/12 2002/02/01

501Registre d'altes al  padró d'habitants 2001/  /  2003/  /  

564  Baixes del padró municipal d'habitants 2002/  /  2002/  /  

2261 3 volumsRegistres d’altes del padró municipal d’habitants 2002/01/31 2002/09/16

2262Registres d’altes del padró municipal d’habitants 2002/08/16 2003/05/07

2288Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants i 
modificacions del padró

2002/11/  2004/08/  

2296Sol·licitud de l'ORGT relativa a la tramesa periòdica de dades sobre el nou 
domicili dels contrubuients.

2002/03/07 2004/01/22

2263Registres d’altes del padró municipal d’habitants 2003/03/18 2003/09/04

2293Comunicats d'altes al padró d'habitants 2003/09/  2003/11/  

2284Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants (Altes) 2003/11/  2004/04/  

2336Registres d’altes del padró municipal d’habitants 2003/07/04 2005/12/05

2285Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants (Altes) 2004/04/  2004/09/  

2286Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants (Altes) 2004/09/  2004/12/  

2293Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants i 
modificacions del padró

2004/08/  2005/05/  

2338Altes al padró d'habitants 2005/06/27 2005/12/27

2339Altes al padró d'habitants 2005/01/02 2005/06/23

2340Canvis de domicili i modificacions al padró d'habitants 2005/11/  2005/12/  

2340Baixes al padró d'habitants 2005/  /  2005/  /  

2345Canvis de domicili i modificacions al padró d'habitants 2005/01/  2005/10/  

2336Registres d’altes del padró municipal d’habitants 2005/12/20 2007/03/22

2469Altes al padró municipal d'habitants 2006/01/01 2006/09/29

2473Padró municipal d'habitants. Canvis domicili i modificacions 2006/01/02 2006/04/29

2474Padró municipal d'habitants. Canvis domicili i modificacions 2006/05/03 2006/12/27

2470Altes al padró municipal d'habitants 2006/10/02 2007/03/29

2471Altes al padró municipal d'habitants 2007/04/01 2007/08/30

2472Altes al padró municipal d'habitants 2007/09/01 2007/12/31

2475Padró municipal d'habitants. Canvis domicili i modificacions 2007/01/03 2007/08/31

2476Padró municipal d'habitants. Canvis domicili i modificacions 2007/09/06 2007/12/31

1378Altes al padró 2008/01/  2008/07/  
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1379Altes al padró 2008/08/  2008/12/  

1380Modificacions al padró 2008/01/  2008/05/  

1381Modificacions al padró 2008/06/  2008/12/  

Codi 101.09.03.00.00

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

POBLACIÓ Estrangers i transeünts

1377Renovació estrangers 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.09.06.00.00

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

POBLACIÓ Junta local del cens de 
població

1134  Comissió local de migració 1962/  /  1962/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions municipals

1584  Eleccions municipals 1909/  /  1909/  /  

1117Expedient d’eleccions de regidors 1912/  /  1912/  /  

1117Expedient d’eleccions de regidors 1915/  /  1915/  /  

1156  Eleccions de consellers 1919/  /  1920/  /  

1584  Eleccions municipals 1920/  /  1921/  /  

1583  Eleccions municipals 1931/  /  1933/  /  

1582  Eleccions municipals 1934/  /  1970/  /  

980Eleccions municipals 1948/  /  1950/  /  

520  Eleccions municipals 1966/  /  1966/  /  

550  Eleccions municipals 1973/  /  1973/  /  

1265Eleccions a alcalde 1976/  /  1976/  /  

1156  Eleccions municipals 1979/  /  1979/  /  

457  Eleccions municipals 1983/  /  1983/  /  

459  Eleccions municipals 1987/  /  1987/  /  

461  Eleccions municipals 1991/  /  1991/  /  

462  Eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

465  Eleccions municipals 1999/  /  1999/  /  

489Eleccions municipals del 25/5/2003 2003/  /  2003/  /  

488Eleccions municipals del 27/5/2007 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.10.02.00.00

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

ELECCIONS Eleccions de Jutge de Pau

1581  Eleccions al jutge de Pau 1889/  /  1917/  /  

1583  Eleccions a jutge i a fiscals 1931/  /  1931/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions de Diputats 
Provincials

1584  Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1909/  /  1909/  /  

1117Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1913/  /  1913/  /  

1583  Eleccions Diputats provincials 1921/  /  1921/  /  

981  Eleccions Diputats Provincials 1964/  /  1964/  /  

1266Eleccions Diputats Provincials 1971/  /  1971/  /  

Codi 101.10.04.00.00

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

ELECCIONS Eleccions al Parlament de 
Catalunya

1580  Eleccions al Parlament de Catalunya 1932/  /  1932/  /  

457  Eleccions al Parlament de Catalunya 1980/  /  1980/  /  

1156  Eleccions al Parlament de Catalunya 1980/  /  1984/  /  

487  Eleccions al Parlament de Catalunya 1988/  /  1988/  /  

463  Eleccions al Parlament de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

465  Eleccions al Parlament de Catalunya 1999/  /  1999/  /  

490Eleccions al Parlament de Catalunya, 16/11/2003 2003/  /  2003/  /  

490Eleccions al Parlament de Catalunya, 1/11/2006 2006/  /  2006/  /  

491Eleccions al Parlament de Catalunya, 1/11/2006 2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.10.05.00.00

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

ELECCIONS Eleccions a Corts Generals

1156  Eleccions a Senadors 1903/  /  1903/  /  

1585  Elñeccions al Diputats a Corts 1910/  /  1923/  /  

1117Expedient d’eleccions de Diputats a Corts 1911/  /  1911/  /  

1117Expedient d’eleccions de Diputats a Corts 1914/  /  1914/  /  

1117Expedient d’eleccions de Diputats a Corts 1916/  /  1916/  /  

454  Eleccions a senadors 1922/  /  1925/  /  

1156  Eleccions a Senadors 1930/  /  1930/  /  

1583  Eleccions al Diputats a Corts 1933/  /  1936/  /  

1580  Eleccions al president de la República 1936/  /  1936/  /  

981  Eleccions de procuradors a Corts 1964/  /  1964/  /  

454  Eleccions de procuradors a Corts de representació familiar 1966/  /  1968/  /  

1584  Eleccions al Diputats a Corts 1967/  /  1971/  /  

1266Eleccions a Procuradors a Corts 1971/  /  1971/  /  

1253Expedient de procuradors a corts 1971/  /  1974/  /  

457  Eleccions generals 1977/  /  1977/  /  

457  Eleccions generals 1979/  /  1979/  /  

457  Eleccions generals 1982/  /  1982/  /  

1156  Eleccions generals 1982/  /  1982/  /  

457  Eleccions parcials al Senat 1983/  /  1983/  /  

726  Eleccions generals 1986/  /  1986/  /  

461  Eleccions generals 1989/  /  1989/  /  

461  Eleccions generals 1993/  /  1993/  /  

463  Eleccions generals 1996/  /  1996/  /  

467  Eleccions generals 2000/  /  2000/  /  

726Eleccions a Corts Generals, 14/3/2004 2004/  /  2004/  /  

727Eleccions a Corts Generals, 8/3/2004 2008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions al Parlament 
Europeu

459  Eleccions al Parlament europeu 1987/  /  1987/  /  

1606  Eleccions al Parlament europeu 1992/  /  1992/  /  

462  Eleccions al Parlament europeu 1994/  /  1994/  /  

465  Eleccions al Parlament europeu 1999/  /  1999/  /  

1601Expedients d’eleccions al Parlament Europeu, 13/6/2004 2004/  /  2004/  /  

Codi 101.10.07.00.00

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

ELECCIONS Referèndums i plebiscits

1586  Referèndum per a l'aparovació de l'Estatut dse Catalunya 1931/  /  1931/  /  

1580  Referèndum de la lle orgànica del cap d'estat 1948/  /  1948/  /  

520  Referèndum de la "Ley orgánica del estado" 1966/  /  1966/  /  

456  Referèndum nacional al projecte de llei per a la reforma política 1976/  /  1976/  /  

456  Referèndum constitucional 1978/  /  1978/  /  

499  Documents relatius al referèndum constitucional 1978/  /  1978/  /  

456  Referèndum de l'estatut d'autonomia de Catalunya 1979/  /  1980/  /  

1601Expedients de celebració de Referèndum pwer a l'aprovació de la constitució 
europea, 20/2/2005

2005/  /  2005/  /  

491Referèndum per l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 18/6/2006 2006/  /  2006/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Cens electoral Cens electoral

1585  Cens electoral 1890/  /  1931/  /  

1586  Cens electoral 1945/  /  1962/  /  

979  Cens electoral 1946/  /  1946/  /  

1580  Cens electoral 1948/  /  1948/  /  

981  Cens electoral 1958/  /  1962/  /  

454  Cens electoral 1965/  /  1970/  /  

525Cens electoral 1969/  /  1973/  /  

1266Cens electoral 1971/  /  1971/  /  

455  Cens electoral 1975/  /  1975/  /  

2859  Cens electoral 1981/  /  1982/  /  

2497  Cens electoral 1983/  /  1984/  /  

1606  Cens electoral 1987/  /  1987/  /  

2859  Cens electoral 1989/  /  1989/  /  

2859  Cens electoral 1990/  /  1990/  /  

2860  Cens electoral 1991/  /  1991/  /  

2860  Cens electoral 1992/  /  1993/  /  

1925  Cens electoral 1994/  /  1996/  /  

2846Censos electorals per a jurats populars 1998/09/  1998/09/  
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Codi 101.10.08.02.00

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

ELECCIONS Cens electoral Rectificació del Cens electoral

1585  Rectificacions de les llistes electorals 1901/  /  1921/  /  

1117Expedient de rectificació del cens electoral 1911/  /  1911/  /  

1580  Rectificacions del cens electoral 1928/  /  1931/  /  

1065  Rectificació del cens electoral 1959/  /  1959/  /  

1586  Rectificacions del cens electoral 1962/  /  1968/  /  

499  Rectificacions del cens municipal 1975/  /  1977/  /  

503  Rectificacions del cens electoral 1976/  /  1979/  /  

456  Rectificacions del cens electoral 1978/  /  1979/  /  

487  Rectificacions del cens electoral 1982/  /  1982/  /  

487  Rectificacions del cens electoral 1983/  /  1983/  /  

487  Sol·licitud de rectificacions del cens electoral 1983/  /  1983/  /  

487  Rectificacions del cens electoral 1984/  /  1984/  /  

487  Rectificacions del cens electoral 1986/  /  1987/  /  

487  Rectificacions del cens electoral 1989/  /  1989/  /  

487Rectificacions del cens electoral 1990/  /  1990/  /  

487Rectificacions del cens electoral 1991/  /  1991/  /  

Codi 101.10.09.00.00

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

ELECCIONS Junta municipal del Cens 
electoral

1586  Junta Municipal del  Cens electoral 1906/  /  1966/  /  

1581  Junta municipal del cens electoral 1912/  /  1974/  /  

1156  Junta local del cens electoral 1924/  /  1924/  /  

1585  Junta municipal del cens electoral 1926/  /  1926/  /  

1581  Renovació de la Junta municipal del cens electoral 1930/  /  1930/  /  

1156  Junta local del cens electoral 1947/  /  1947/  /  

1258Junta municipal del Cens electoral 1968/  /  1971/  /  

499  Junta Municipal. Cens electoral 1976/  /  1976/  /  

1259Junta electoral provincial 1980/  /  1980/  /  

1606  Cens electoral de les eleccions al Parlament europeu 1994/  /  1994/  /  
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Codi 101.11.00.00.00

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

ENSENYAMENT

1256Associació de pares d'alumnes 1971/  /  1977/  /  

1310  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1983/  /  1988/  /  

1311  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1989/  /  1990/  /  

1312  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1991/  /  1993/  /  

1313  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1994/  /  1996/  /  

1574  Expedients de la regidora d'Ensenyament 1996/  /  1997/  /  

1575  Expedients de la regidora d'Ensenyament 1996/  /  1997/  /  

1314  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1997/  /  1998/  /  

1573  Expedients de la regidoria d'Ensenyament 1999/  /  1999/  /  

2491Carta enviada als nous mestres del CEIP Jaume Balmes 2005/07/  2005/07/  

2491Pla educatiu d'entorn 2005/10/  2005/10/  

2491Diversos ensenyament 2005/  /  2005/  /  

2491Revisió de manteniment propà domèstic industrial rarsa. Ceip Jaume Balmes 2005/04/22 2005/04/22

2491Consell Escolar de Catalunya. Aportacions del Consell Escolar de Catalunya al 
document "Una educació de qualitat per a tots i entre tots" en el Marc del Pacte 
de l'Educació

2005/  /  2005/  /  

2491Documentació referent al concurs de mèrits per a seleccionar el director/a dels 
centres docents públics dependents del departament d'educació

2005/  /  2005/  /  

2491Materials informatius sobre les preinscripcions i matricules als centres docents. 
Curs 2005-2006

2005/  /  2006/  /  

2491Jornada de portes obertes escoles curs 2005-2006. Guia educativa 2005/  /  2006/  /  

2491Alumnes matriculats escoles curs 2005-2006 2005/  /  2006/  /  

785Informació preparació proposta projecte Educatiu Entorn de Sant Feliu de 
Codines

2006/06/  2006/06/  

785Enviament sol·licitud elaboració informe valoració educació vial i adhesió Pla 
Educatiu Entorn a les escoles

2006/06/  2006/06/  

784Carta inauguració Pla Educatiu Entorn 2007/10/  2007/10/  

785Material de difusió Pla Educatiu Entorn 2007/10/  2007/10/  

785Pla Educatiu Entorn. Projecte global d'actuacions per el curs 2007/2008 2007/04/  2007/04/  

784Treball en xarxa amb  les entitats esportives i artístiques locals. Pla Educatiu 
Entorn

2008/02/  2008/02/  
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784Casal de Setmana Santa Esportiu. Pla Educatiu Entorn 17,18 i 19 de març de 
2008

2008/02/  2008/02/  

785Escola de Pares i Mares Pla Educatiu Entorn Curs 2008/2009 2008/10/  2008/10/  

2269Proposta d'aprovació del programa de Teatre del Liceu per al curs 2008/2009 2008/11/11 2008/11/11

2269Proposta d'aprovació del programa de natació a les escoles del municipi curs 
2008/2009

2008/06/  2008/09/  

2269Carta informativa maletes educatives Diputació de Barcelona 2008/09/15 2008/09/15

2269Demanda d'informació Eines Equip d'Assessorament Psicopedagògic d'Osona 2008/05/  2008/05/  

785Oficina Municipal d'Escolarització. (OME) 2009/  /  2009/  /  

785Carta benvinguda nous mestres centres públics Sant Feliu de Codines 2009/08/31 2009/08/31

785Carta informativa escola Forca Curs 2009/2010 2009/08/10 2009/08/10

785Desinsectació patí CEIP Jaume Balmes 2009/06/  2009/06/  

785Canvi en la mobilitat a la zona esportiva i escolar a partir del 14 de setembre de 
2009

2009/  /  2009/  /  

785Carta establiments col·laboradors Campanya Voluntariat per la Llengua 2009/05/29 2009/05/29

785Projecte Euronet 50/50. Xarxa Europea 50/50 de Centres Educatius. Diputació 
de Barcelona

2009/11/06 2009/11/06

785Natació escolar curs 2009/2010 2009/06/  2009/06/  

785Publicació Educar al Llarg de la Vida. Consell Escolar de Catalunya 2009/10/28 2009/10/28

785Carta informativa nova vialitat zona escolar i esportiva 2009/09/01 2009/09/01

785Sol·licitud informació dels serveis territorials Maresme-Vallès Oriental per al 
procés de preinscripció

2009/07/30 2009/07/30

786Declaració per a la xarxa intermunicipal TET Vallès Oriental 2009/03/26 2009/03/26

786Informació sobre el nombre d'alumnes entre 12 i 18. Unitat d'atenció a la salut 
sexual i reproductiva

2009/04/24 2009/04/24

786Educació viària curs 2008/2009 2009/02/  2009/02/  

2270Presentació de la Directora de la zona educativa Vallès OrientaL-Granollers 2010/11/02 2010/11/02

2270Sol·licitud informació projectes singulars. Departament Educació 2010/09/28 2010/09/28

2270Carta d'enviament de DVDs "Terra de Camins" als Centres Educatius 2010/09/  2010/09/  

2270Educació viària curs 2009/2010 2010/03/  2010/03/  

2270Sol·licitud de col·laboració en dades del Padró per a la matrícula als centres 
educatius

2010/07/27 2010/07/27

2270Sol·licitud transport escolar F.F.F. 2010/04/12 2010/04/12

2270Memòria d'activitats del Consell Escolar de Catalunya del curs 2008/2009 2010/09/01 2010/09/01
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2270Oficina municipal d'escolarització 2010/  /  2010/  /  

2271Carta Consell Comarcal Vallès Oriental per al suport al Projecte Cantània 2010/03/04 2010/03/04

Codi 101.11.01.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament infantil

1257Bressol jardí d'infants 1979/  /  1981/  /  

2281Sol·licitud d'ajut tècnic a l'àrea d'educació de la Diputació per l'escola de 
Música i el Bressol. Novembre 2003

2003/  /  2003/  /  

2282Proposta de projecte de construcció d'una llar d'infants. 2003/  /  2003/  /  

2282Sol·licitud d'estudi de les necessitats educatives  de 0-3 anys. A l'àrea 
d'educació de la Diputació. Gener 2004

2004/  /  2004/  /  

2297Jornade de portes obertes. 2004/  /  2004/  /  

2298Inauguració parvulari del CEIP Jaume Balmes. 2004/03/26 2004/03/26

2258Dades escola bressol 2006/  /  2006/  /  

2271Assemblea 25 de gener de 2007. Escola Bressol " El Follet " 2007/01/25 2007/01/25

2493Carta petició entrevista Escola Bressol 2007/  /  2007/  /  

2494Pressupost Escola Bressol " El Follet " 2007/  /  2007/  /  

2494Documentació Escola Bressol 2007/  /  2007/  /  

2494Carta Escola Bressol. Acta del Ple de març de 2007 2007/05/  2007/05/  

2269Carta invitació Assemblea General Escola Bressol El Follet 2008/06/  2008/06/  

786Acta reunió escola Bressol i Ajuntament 20/10/2008 2008/  /  2009/01/14

785Proposta per l'assignació del nom a la nova escola bressol (Mestre Jané) 2009/11/17 2009/11/17

2270Inauguració Escola Bressol Mestre Jané 2010/09/04 2010/09/04

2270Carta agraïment Àngela Blasco i Victòria Duyos 2010/08/30 2010/08/30

2270Al·legacions al procés de preinscripció curs 2010/2011. 2010/05/25 2010/05/25

2270Sol·licitud espai escola bressol, reunió de pares i mares del centre 2010/11/10 2010/11/10

2270Preinscripció i matrícula Escola Bressol Municipal Mestre Jané. Curs 2010/2011 2010/04/21 2010/04/21

2270Sol·licitud dels pares i mares de l'escola bressol 2010/09/03 2010/09/03

2270Carta Georgina Arbiol Bañuls. Escola bressol municipal 2010/09/23 2010/09/23

2270Sol·licitud suport pel servei d'assessorament urgent per a l'Escola Bressol a la 
Diputació de Barcelona

2010/02/17 2010/02/17

19/12/2016 Pàgina 798 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.11.02.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament primari

1162  NO HI ÉS (13/05/2010)Ensenyament primari 1865/  /  1868/  /  

1162  Llistat de nens que van a l'escola 1865/  /  1897/  /  

1092  Llistes de qualificacions i faltes dels alumnes 1868/  /  1905/  /  

1091  Pressupost de l'escola elemental 1869/  /  1901/  /  

1092  Llistats d'alumnes 1871/  /  1909/  /  

1092  Inventari de les escoles 1871/  /  1909/  /  

1162  Classificacions dels nenes de l'escola 1875/  /  1875/  /  

1092  Trasllat de l'escola de nenes al centre 1884/  /  1884/  /  

1631  Ensenyament primari 1917/  /  1917/  /  

1100  Documentació relativa als mestres d'ensenyament primari 1940/  /  1963/  /  

1258Ministeri d'Educació i Ciència. Inspecció tècnica Educació bàsica 1969/  /  1974/  /  

1258Educació i ciència. Unitat de personal 1971/  /  1979/  /  

1257Nomenaments de mestres 1971/  /  1983/  /  

1258Ministeri d'Educació i Ciència-Delegació Provincial. Generalitat de Catalunya - 
Departament d'Ensenyament

1971/  /  1983/  /  

1258Ministeri d'Educació i Ciència. Divisió o unitat de planificació 1972/  /  1973/  /  

1258Divisió o unitat de Planificació. Unitat de centres 1972/  /  1975/  /  

2258Reglament intern del CEIP Jaume Balmes i documentació relacionada amb 
l'escola: objectius, funcionament dels equips de mestres…

1998/  /  1998/  /  

2258CEIP Jaume Balmes. Consell Ordinaria de 2 de setembre de 1998 1998/  /  1998/  /  

2258Reglament de règim interior del CEIP Jaume Balmes i documentació de 
consells extraordinaris

1998/  /  1998/  /  

2280 Acta Ple 30-09-1999Menció especial als alumnes de 2n. Curs 1998-1999 de l'escola publica Jaume 
Balmes, pel premi del concurs  escolar d'Auques en el marc de la campanya de 
sensibilització urbana. Acta Ple 30-09-1999

1999/  /  1999/  /  

2280Memòria del programa  " Activitats per a les escoles " . Curs 1999/2000. 
Associació Cultural de Granollers

1999/  /  2001/  /  

2281Revisió inspecció gasos i GLP al CEIP Jaume Balmes 1999/  /  2003/  /  

2280Presa de possessió de l'equip directiu del CEIP Jaume Balmes 2000/07/01 2000/07/01

2280Activitats pel curs 2000-2001 prorrogades des de l'Associació Cultural de 
Granollers

2000/  /  2001/  /  
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2280Informació relacionada amb les guies informatives 2001/  /  2001/  /  

2280Designació del representant de l'Ajuntament per formar par del Consell Escolar 
del CEIP Jaume Balmes.

2001/  /  2001/  /  

2280Activitats escolars . Educació viaria a les escoles del municipi. 2001/  /  2001/  /  

2280 Curs 2001-2002Oferta educativa de les escoles del municipi  Curs 2001-2002 2001/  /  2002/  /  

2280Activitats per a les escoles.  Associació Cultural de Granollers . Curs 2001-2002 2001/  /  2002/  /  

2282Memòria d'actuacions equip directiu del CEIP Jaume Balmes 2001/  /  2004/  /  

2281Curs d'educació viària per les escoles. 2002/  /  2002/  /  

2281Curs d'educació viària a les escoles. Curs 2002-2003 2002/  /  2003/  /  

2282Programa de natació a les escoles del municipi 2002/  /  2003/  /  

2281Informació relativa als serveis que el Departament de Benestar i Família a les 
AMPA de les escoles.

2003/  /  2003/  /  

2282 Comissió de Govern: 4/08/2003Programa de natació a les escoles del municipi 2003/  /  2003/  /  

2297Memoria de les intervencions del psicòleg. CEIP Jaume Balmes. Curs 
2003/2004

2003/  /  2004/  /  

2297Programa d'educació vial Fundació RACC. Curs 2003/2004 2003/  /  2004/  /  

2282 Junta de Govern Local: 20/09/2004Programa de natació a les escoles del municipi 2004/  /  2004/  /  

2282Sol·licitud de l'APA per disposar de les instal·lacions del CEIP Jaume Balmes 
per les activitats del casal de Nadal.

2004/  /  2004/  /  

2297Documentació relativa al sistema de calefacció del CEIP Jaume Balmes 2004/  /  2004/  /  

2297Documentació administrativa relativa a reforma de la cuina del CEIP Jaume 
Balmes

2004/  /  2004/  /  

2297Reglament règim interior. CEIP Jaume Balmes. 2004/06/30 2004/06/30

2297Preinscripció i matriculació curs 2004-2005 2004/  /  2005/  /  

2258Estudi: transició escola treball Sant Feliu de Codines 2005/  /  2005/  /  

2493Memòries psicolegs Centres Educatius de Primària. Curs 2005-2006. Regidoria 
d'Ensenyament

2005/  /  2006/  /  

2271Carta agraïment tasca del president AMPA Jaume Balmes 2006/06/  2006/06/  

2492Enviament tríptic a les escoles " Vine al Parlament " 2006/06/  2006/06/  

2492Cataleg de formació per al pares i mares amb infants de 3 a 16 anys. Aprendre 
amb tu / 2006

2006/  /  2006/  /  

2492Cartes amb certificat no entrat a l'Ajuntament cap projecte ni sol·licitud 
llicència/plànols d'execució d'obra de reformes escola Jaume Balmes

2006/06/30 2006/06/30

2492Cartes sobre sortida emergencia escola del CEIP Jaume Balmes 2006/06/  2006/06/  
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2492Convocatòria reunió proposta sol·licitud curs de monitors de lleure de les 
treballadores del menjador escola Jaume Balmes

2006/05/  2006/05/  

2492Enviament informació publicació DOGC a les AMPA de les escoles del municipi 2006/06/  2006/06/  

2492Carta de les AMPA's de les escoles de Sant Feliu de Codines. Referent a 
previsió ampliació escoles

2006/02/28 2006/02/28

2492Carta al CEIP Jaume Balmes. Sisena hora proper curs 2006/07 2006/05/  2006/05/  

2492Carta enviada als nous mestres del CEIP Jaume Balmes 2006/08/  2006/08/  

2492Sol·licitud acord per gaudir de gratuïtat del forfait durant la setmana blanca a 
les escoles

2006/03/07 2006/03/07

2492Sol·licitud informe servei psicoleg a les escoles. CEIP Jaume Balmes i 
Immaculat Cor de Maria

2006/05/  2006/05/  

2493Enviament a les escoles de  " Guies didàctiques de productes agroalimentàris 
del Vallès Oriental "

2006/09/  2006/09/  

2493Carta al Departament d'Educació sobre el permís d'obres CEIP Jaume Balmes 2006/  /  2006/  /  

2493Tasques del servei del psicòleg a l'escola CEIP Jaume Balmes per al curs 2006-
2007

2006/09/  2006/09/  

2493Carta a Serveis Territorials Barcelona II (comarques) permuta terrenys ampliar 
pati l'IES

2007/07/27 2007/07/27

2493Proposta d'aprovació del programa de natació a les escoles del municipi curs 
2007/2008

2007/07/  2007/07/  

2493Carta SES Carrasco i Formiguera 2007/  /  2007/  /  

2493Cartes informatives escoles VIII Concurs d'edició de treballs pedagògics " Un 2 
tres"

2007/02/  2007/02/  

2494Consell Comarcal del Vallès Oriental. Tramesa llibre del VII Concurs " Un2Tres " 2007/12/  2007/12/  

2494Proposta d'acord de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria. Curs 2006/2007

2007/02/  2007/02/  

2494Cartes centres de primària i secundària per l'enviament del còmic de la UE. 
Curs 2006/2007

2007/05/  2007/05/  

2494Diversos. Carta sobre col·laboració amb el Fons Català de Cooperació 2007/  /  2007/  /  

2494Cartes informatives primer premi EDU 21 2007/06/  2007/06/  

2494Cartes adhesió entitats Programa Voluntaris per la Llengua 2007/04/  2007/04/  

2494Cartes informatives centres educatius. Butlletí el Parlament a l'escola 2007/06/  2007/06/  

2494Proposta d'acord de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria. Curs 2007/2008

2007/12/17 2007/12/17

2494Carta inauguració curs escolar. 2007/10/  2007/10/  
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2494Carta benvinguda als mestres del CEIP Jaume Balmes i el SES Manuel 
Carrasco i Formiguera

2007/08/  2007/08/  

2494Cablatge CEIP Jaume Balmes. - Projecte Heura - 2007/  /  2007/  /  

2494Circular per autobús escolar al municipi 2007/12/17 2007/12/17

2494CEIP Jaume Balmes. Previsió a la vista de l'augment de població i planificació 2007/04/20 2007/04/20

784Tramitació del projecte global pressupostat del Pla Educatiu Entorn pel curs 
2008/2009

2008/05/19 2008/05/19

784Taller d'animació a la lectura i escriptura creativa. Pla Educatiu Entorn 2008/07/  2008/07/  

2269Proposta d'acord per la contractació menor de serveis per al suport de 
psicologia a l'EAP del CEIP Jaume Balmes

2008/10/14 2008/10/14

2269Donar compte de Resolució d'Alcaldia sobre cessió i ús social de les 
instal·lacions del CEIP Balmes

2008/  /  2008/  /  

2269Memòria servei psicoleg M.B. CEIP Jaume Balmes 2008/07/  2008/07/  

2269Contractació servei de desinsectació a la cuina i menjador del CEIP Jaume 
Balmes

2008/10/  2008/10/  

2269Sol·licitud de poda arbres col·legi Immaculat Cor de Maria 2008/12/18 2008/  /  

2269Proposta d'acord per a la modificació del contracte menor de serveis per donar 
suport de psicologia a l'EAP del CEIP Jaume Balmes

2008/12/09 2008/12/09

2494Carta del Consell Comarcal declaració de participació de la xarxa de transició 
educació treball del Vallès Oriental

2008/04/09 2008/04/09

2494Demanda de publicacions del CRP del Vallès Oriental 2008/04/  2008/04/  

2494Ofici Serveis Territorials d'Ensenyament programa de descentralització 2008/04/  2008/04/  

784Carta Serveis Territorials finançament Pla Català de l'Esport a l'Escola. Curs 
2008/2009

2008/10/22 2009/  /  

2269Proposta d'acord de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria. Curs 2008/2009. Junta de Govern Local

2008/  /  2009/  /  

2269Carta de benvinguda als nous i les noves mestres i claustre de profesors del 
CEIP Jaume Balmes, SES Manuel Carrasco i Formiguera, Escola-Bressol El 
Follet, Col·legi Immaculat Cor de Maria

2008/08/  2010/  /  

786Escola Jaume Balmes. Projecte Heura 2009/  /  2009/  /  

2270Tramesa DVD Fent Fusta. Consell Comarcal Vallès Oriental 2010/11/18 2010/11/18

2270Sol·licitud documentació transport escolar 2010/09/30 2010/09/30

2270Carta informativa inspecció educativa 2010/10/29 2010/10/29

2270Sol·licitud poda arbres Col·legi Immaculat Cor de Maria 2010/10/29 2010/10/29

2270Proposta d'acord de l'ajut per servei d'assistència psicopedagògica a l'escola 
Immaculat Cor de Maria per al curs 2010/2011

2010/12/14 2010/12/14
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Ensenyament secundari i 
formació professional

1100  Documentació relativa als Col·legis Lliures Adoptats 1965/  /  1965/  /  

2258Documentació de l'IES M. Carrasco i Formiguera 1998/  /  1998/  /  

2280 Josep Gascó VallsSol·licitud de pràctiques d'un estudiant per obternir el títol de tècnic 
administratiu.

1999/  /  1999/  /  

2281Preinscripcions d'alumnes amb alt risc social al CES Manuel Carrasco i 
Formiguera . Abril 2002

2002/  /  2002/  /  

2282Renovació parcial del Consell Escolar dels Centres Docents; CES Manuel 
Carrasco i Formiguera

2004/11/02 2004/11/02

2297Documentació relativa al SES Manuel Carrasco i Formiguera. 2004/  /  2004/  /  

2298 Conferenciant : Salvador CardúsInici del curs escolar. Xerrada sobre "Criteris per a una bona educació". 2004/10/04 2004/10/04

2495Sol·licitud per muntar un curs de transició escola treball 2004/02/25 2004/02/25

2282Reunions del grup de treball de la Xarxa de Transició Escola - treball 2004/  /  2005/  /  

2491Diagnosi de la Transició Escola Treball (TET) en el municipi de Sant Feliu de 
Codines.

2004/12/22 2005/04/06

2491Estudi i diagnosi de la Diputació de Barcelona en relació a la transició escola-
treball a Sant Feliu de Codines

2005/02/  2005/02/  

2491Bus de les professions 2005/  /  2005/  /  

2492Informació per l'ampliació del SES Carrasco i Formiguera 2006/02/  2006/02/  

2493Sol·licitud a la Diputació de Barcelona per l'exposició " Desprès de l'ESO … 
què?

2006/09/  2006/09/  

2493IES Manuel Carrasco i Formiguera. Estudi i valoració de la idoneïtat de l'espai 
del Centre Cívic per tal de reubicar si es necessari la SES Manuel Carrasco i 
Formiguera

2007/04/19 2007/04/19

2494Educació. Eso. Diversos 2007/  /  2007/  /  

2578Petició experiències laborals alumnes 4t.  d' ESO " La Galaieta " SES M. 
Carrasco i Formiguera

2007/04/  2007/04/  

784Carta informativa dotació tallers d'estudi assistit. SES M. Carrasco i Formiguera 2008/10/30 2008/  /  

2269Informació del programa tallers de teatre als Instituts de Secundària 2008/06/  2008/06/  

2269Tramesa als Serveis Territorials de l'estudi pel condicionament del terreny 
destinat a l'ordenació del pati del SES i el projecte d'urbanització

2008/07/  2008/07/  

2269Documents reguladors de l'experiència formativa en centres col·laboradors del 
SES Manuel Carrasco i Formiguera

2008/10/30 2008/10/30
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2494Difusió de la guia d'ensenyaments postobligatoris 2008/02/  2008/02/  

2494Invitació famílies SES Manuel Carrasco i Formiguera que acullen alumnes 
francesos a l'acte de recepció

2008/03/31 2008/03/31

2494Crèdit de síntesi 4t. ESO SES Manuel Carrasco i Formiguera. I desprès de 
l'ESO què?

2008/02/  2008/02/  

785Agendes escolars aula atenció a la diversitat. SES M. Carrasco i Formiguera. 
Curs 2009/2010

2009/08/07 2009/08/07

785Tramesa DVD " El quartet de corda " material de música per a secundària 2009/11/25 2009/11/25

785Proposta d'adhesió al protocol del programa sessions teatre-debat per 
secundària

2009/05/26 2009/05/26

786Bus de la prevenció SES M. Carrasco i Formiguera 2009/03/18 2009/03/18

2270Tallers de Teatre als instituts de secundària. Activitat extraescolar. 2010/04/14 2010/04/14

2270Adhesió al programa " Sessions de Teatre Debat per a Secundària". Diputació 
de Barcelona

2010/06/22 2010/06/22

2270Informació Bus de les Professions 2010/09/07 2010/09/07

Codi 101.11.04.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament de règim 
especial

784Proposta d'acord de les actuacions del Pla Educatiu Entorn per al curs 
2007/2008

2007/11/05 2008/  /  

784Exposició Pla Educatiu Entorn 2008/07/  2008/07/  
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Codi 101.11.05.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament d'adults

1258Alfabetització d'adults 1971/  /  1971/  /  

2281Preinscripcions català i informació conferències 1999/  /  1999/  /  

2280Cursos de català i graduat escolar. Curs 1999-2000 1999/  /  2000/  /  

2349Classes d'alfabetización per immigrants 2000/  /  2000/  /  

2280Cursos de Català i Graduat Escolar 2001/  /  2002/  /  

2280Cursos Català 2002-2003 2002/  /  2003/  /  

2282Informació relativa als cursos de català 2004-2005 2004/  /  2004/  /  

2493Resultats cursos de català. Curs 2005/2006 2005/  /  2006/  /  

2493Programa Voluntaris per la Llengua. Curs 2006/2007 2006/12/  2006/12/  

2492Cursos de català amb Consorci per a la Normalització Lingüística. Curs 
2006/2007

2006/  /  2007/  /  

2501Inscripcions cursos Telecentre e-codines. 1er. Trimestre. Novembre 2006 - 
gener 2007

2006/11/  2007/01/  

784Formació monitors. Tallers d'Estudi Assistit. Pla Educatiu Entorn 2007/11/  2007/  /  

784Programa de dinamització de famílies curs 2007/2008 2007/11/  2007/11/  

784Escola de Pares i Mares. Pla Educatiu Entorn 2007/11/  2007/11/  

2494Voluntaris per la Llegua. Segona edició 2007/11/  2007/11/  

2500Inscripcions cursos formació Telecentre e-codines. 2n. Trimestre : febrer, març i 
abril

2007/02/  2007/04/  

2500Inscripcions Telecentre e-codines. 3 er. Trimestre : de maig a juliol 2007/05/  2007/07/  

2500Inscripcions Telecentre 1er. Trimestre. Curs 2007/2008 2007/  /  2008/  /  

2500Cursos Telecentre e-codines. 1er. Trimestre: octubre 2007- gener 2008. Curs 
2007/2008

2007/  /  2008/  /  

784Curs de cuina per pares i mares amb l'Ada Parellada 2008/01/  2008/01/  

784Curs de formació inicial de monitors i monitores. Pla Educatiu Entorn 2008/03/  2008/03/  

784Curs de Català per a Pares i Mares en el marc del Pla Educatiu Entorn 2008/09/  2008/09/  

784Curs de català del Pla Educatiu Entorn en horari escolar. Febrer-Maig 2008 2008/02/  2008/05/  

2269Difusió cursos de català. Cursos 1er. Semestre. Curs 2008/2009 2008/09/  2008/09/  

2494Acord de col·laboració entre l'Ajuntament i el Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental pel programa Voluntaris per la Llengua

2008/04/18 2008/04/18

19/12/2016 Pàgina 805 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2501Telecentre e-codines. Programació 3er. Trimestre maig - juliol 2008 2008/05/  2008/07/  

2501Telecentre e-codines. Programació 1er. Trimestre octubre - desembre 2008 2008/10/14 2008/10/14

2501Proposta per aprovar la programació del 2n. Trimestre del Telecentre. Febrer - 
abril 2008

2008/02/  2008/04/  

2501Màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement adreçat 
als dinamitzadors dels Telecentres

2008/05/  2008/05/  

785Certificats de català. Cursos segon semestre curs 2008/2009 2009/07/10 2009/07/10

785Certificats cursos de català setembre 2008- febrer 2009 2009/03/24 2009/03/24

785Informació sobre la inscripció als cursos de català del primer semestre del curs 
2009/2010

2009/09/03 2009/09/03

785Carta recordatori certificats català curs 2008/2009 2009/10/28 2009/10/28

786Difusió cursos català  febrer-juny 2009 2009/02/  2009/02/  

2267Curs d'alfabetització setembre 2010/juny 2011 2010/09/07 2010/09/07

Codi 101.11.06.00.00

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

ENSENYAMENT Educació especial (alumnes 
amb necessitats educatives 
especials)

784Avaluació dels Tallers d'Estudi Assistit (TEA) del Pla Educatiu Entorn curs 
2007/2008. Tallers d'Estudi Assistit del Pla Educatiu Entorn

2008/09/  2008/  /  

784Resolució d'Alcaldia contractació de monitors/es pels tallers d'estudi assistit pel 
curs 2008/2009

2008/10/  2009/  /  

785Ús de l'espai situat a la residència Agustí Santacruz per al Centre Obert Infants 2009/06/  2009/06/  
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Codi 101.11.07.00.00

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

ENSENYAMENT Ajuts i beques per a 
l'ensenyament

1257Beques d'estudis 1979/  /  1981/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1993/1994 1993/  /  1994/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1994/1995 1994/  /  1995/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1995/1996 1995/  /  1996/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1997-1998 1997/  /  1998/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1998/1999 1998/  /  1999/  /  

2450Documentació beques de menjador curs 1999/2000 1999/  /  2000/  /  

2448Documentació beques de menjador curs 2000-2001 2000/  /  2001/  /  

2448Expedients d'ajuts al menjador curs 2001-2002 2001/  /  2002/  /  

2448Documentació beques de menjador curs 2001/2002 2001/  /  2002/  /  

2346Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 97/44 2002/10/  2002/12/  

2346Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Ajut per la matrícula de la llar 
d'infants. Expedient 00/66

2002/10/  2002/12/  

2346Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Ajut per la matrícula del casal 
d'estiu. Expedient 95/31

2002/06/  2002/06/  

2346Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Ajut per la matrícula de la llar 
d'infants. Expedient 01/25

2002/10/  2002/12/  

2346Expedients d'ajuts al menjador curs 2002/2003. Expedient 1/06 2002/  /  2003/  /  

2346Expedients d'ajuts al menjador curs 2002/2003. Expedient 1/152 2002/  /  2003/  /  

2448Expedients d'ajuts al menjador curs 2002-2003 2002/  /  2003/  /  

2448Documentació beques de menjador curs 2002/2003 2002/  /  2003/  /  

2346Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 00/74 2003/01/  2003/01/  

2346Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 00/74 2003/01/  2003/01/  

2346Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 99/01 2003/01/  2003/01/  

2346Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Expedient 00/74 2003/02/  2003/02/  

2346Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 97/44 2003/01/  2003/03/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la matrícula de la llar d'infants. 
Expedient 00/66

2003/04/  2003/07/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per matrícula de llar d'infants. 
Expedient 03/66

2003/09/  2003/12/  
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2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses escolars. Expedient 
02/31

2003/03/  2003/03/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la matrícula de la llar d'infants. 
Expedient 01/25

2003/07/  2003/07/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la matrícula de la llar d'infants. 
Expedient 01/25

2003/04/  2003/06/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament pel casal d'estiu. Expedient 03/66 2003/07/  2003/07/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de matrícula 
d'infants.  Expedient 00/103

2003/04/  2003/07/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de colònies. 
Expedient 96/85

2003/04/  2003/04/  

2347Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses per activitat 
extraescolars. Expedient 96/85

2003/04/  2003/04/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de la llar d'infants. 
Expedient 00/103

2003/10/  2003/12/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Expedient 02/30 2003/10/  2003/10/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la llar d'infants. Expedient 03/75 2003/10/  2003/12/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per les colònies d'estiu i curs de 
català. Expedient 01/176

2003/07/  2003/07/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la llar d'infants. Expedient 00/66 2003/01/  2003/03/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la llar d'infants. Expedient 01/25 2003/01/  2003/03/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament percolònies. Expedient 02/31 2003/02/  2003/02/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la llar d'infants. Expedient 
02/149

2003/09/  2003/12/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Expedient 01/25 2003/03/  2003/03/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament. Expedient 02/31 2003/06/  2003/06/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per casal i colònies d'estiu. 
Expedient 96/85

2003/07/  2003/07/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per casal d'estiu. Expedient 97/43 2003/07/  2003/07/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per la llar d'infants. Expedient 
00/103

2003/01/  2003/03/  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 96/85 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/77 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/66 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/2006 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 99/07 2003/  /  2004/  /  

19/12/2016 Pàgina 808 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/121 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 03/72 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 02/30 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/84 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 97/43 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 02/41 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/94 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/47 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 03/47 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 00/69 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 99/95 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 03/78 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 99/76 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 02/146 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/24 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 00/74 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 98/02 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 01/46 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 02/153 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 99/01 2003/  /  2004/  /  

2347Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 00/61 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 03/73 2003/  /  2004/  /  

2347 Expedients d'ajuts al menjador. Expedient 02/4 2003/  /  2004/  /  

2448Expedients d'ajuts al menjador curs 2003-2004 2003/  /  2004/  /  

2448Documentació beques de menjador curs 2003/2004 2003/  /  2004/  /  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de material escolar. 
Expedient 02/30

2004/01/  2004/01/  

2348 Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per llar d'infants. Expedient 04/21 2004/02/  2004/07/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de la llar d'infants. 
Expedient 03/75

2004/01/  2004/03/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de la llar d'infants. 
Expedient 02/145

2004/01/  2004/03/  

19/12/2016 Pàgina 809 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de la llar d'infants. 
Expedient 00/103

2004/01/  2004/03/  

2348Expedients d'ajuts i beques d'ensenyament per despeses de la llar d'infants. 
Expedient 03/66

2004/01/  2004/03/  

2449Expedients d'ajuts al menjador curs 2004/2005 2004/  /  2005/  /  

2449Documentació beques de menjador curs 2004/2005 2004/  /  2005/  /  

2345Expedients d'ajuts al menjador. Resolució de la convocatòria dels ajuts al 
menjador per al curs 2005 - 2006

2005/  /  2006/  /  

2451Documentació beques de menjador curs 2005/2006 2005/  /  2006/  /  

2451Expedients d'ajuts al menjador curs 2005/2006 2005/  /  2006/  /  

2491Aprovació de l'ajut pel servei d'assistència psicopedagògica a l'Escola 
Immaculat Cor de Maria. Curs 2005-2006. Junta de Govern Local 5-12-2005

2005/  /  2006/  /  

785Cartes informatives de la concessió del Pla Educatiu Entorn Sant Feliu de 
Codines

2006/11/  2006/11/  

2450Justificació beques de menjador 2005/2006 2006/10/04 2006/10/04

2492Reunió Consell Comarcal transport obligatori i menjador escolar del Vallès 
Oriental

2006/01/16 2006/01/16

784Addenda econòmica Pla Educatiu Entorn 2007/10/  2007/10/  

2580Sol·licitud de revisió de les beques de menjador 2007/  /  2007/  /  

784Memòria i justificació de despeses del Pla Educatiu Entorn curs 2007-2008. 
Memòria de les actuacions del PEE del curs 2007-2008. Salari coordinadora

2008/09/  2008/09/  

784Treball en xarxa amb les entitats artístiques locals. Pla Educatiu Entorn curs 
2008/2009

2008/10/  2009/  /  

785Informació complex educatiu de Tarragona. Adjudicació de beques. 2009/04/27 2009/04/27

19/12/2016 Pàgina 810 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.11.08.00.00

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

ENSENYAMENT Cens escolar

1100  Cens escolar i llistats d'analfabets 1945/  /  1970/  /  

1029  Cens escolar 1955/  /  1955/  /  

2280Dades dels cens dels nens nascuts entre els any 1981 i 1999 per preveure 
l'escolarització

1981/  /  1999/  /  

2281Relació de l'increment de població escolar. De 1985-2002 i 1992-2001 1985/  /  2002/  /  

2281Censos per previsions d'escolarització 2000/  /  2000/  /  

2281Llistat nens/es nascuts des de l' 1-1-2000 a l'1-1-2003 2000/  /  2003/  /  

2282Departament d'ensenyament. Relació de nens/es del cens actualitzat. Anys 
1987-2004

2004/  /  2004/  /  

2269Llistats d'ensenyament 2008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ENSENYAMENT Juntes i comissions 
municipals d'ensenyament

1092  Junta municipal d'instrucció pública 1869/  /  1896/  /  

525  Llibre d'acords de la Junta local d'instrucció primària 1880/  /  1880/  /  

1162  FONGS. Provisionalment ubicat a UI 10000 (Fongs)Llibre d'actes de la Junta local d'Instrucció pública 1900/  /  1931/  /  

870  Llibre d'actes de la Junta local d'ensenyament 1921/  /  1970/  /  

1092  Junta Local de primera ensenyança 1939/  /  1944/  /  

2271Diversos escrits relatius al Consell Escolar Municipal anys 1988-2003 1988/  /  2003/  /  

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 10 de 
març de 1989

1989/03/10 1989/03/10

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal del dia 24 d'abril de 
1989

1989/04/24 1989/04/24

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar municipal del dia 25 d'octubre de 
1989

1989/10/25 1989/10/25

2271Delegació de la presidencia del Consell Escolar Municipal a la Sra. P.B 1991/  /  1991/  /  

2271Acta de la Sessió  Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 13 de 
març de 1991

1991/03/13 1991/03/13

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 26 de 
juny de 1992

1992/06/26 1992/06/26

2271Acta de la sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 17 de 
novembre de 1992

1992/11/17 1992/11/17

2271Acta de la Sessió Plenaria del Consell Escolar Municipal celebrada el 2 de 
novembre de 1993

1993/11/02 1993/11/02

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 17 de 
maig de 1995

1995/05/17 1995/05/17

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 24 de 
gener de 1995

1995/01/24 1995/01/24

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 14 de 
desembre de 1995

1995/12/14 1995/12/14

2271Acta de la Sessió Extraordinària del Plenari del Consell Escolar Municipal 
celebrada el 7 de febrer de 1996

1996/02/07 1996/02/07

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 12 de 
novembre de 1997

1997/11/12 1997/11/12

2280Junta de l'APA de l'escola Jaume Balmes. 1999/  /  1999/12/01

2280Comissions Escolarització Primària i Secundària. Febrer 2000 2000/  /  2000/  /  
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2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 27 de 
novembre de 2001

2001/11/27 2001/11/27

2281Comissions d'escolarització primària i secundària. Curs 2001-2002 2001/  /  2002/  /  

2281Procés electoral per a la renovació dels membres dels consells escolars del 
centres docents públics i privats de Catalunya. Octubre de 2002

2002/  /  2002/  /  

2281Comissions d'escolarització. Curs 2002-2003 2002/  /  2003/  /  

2271Acta de la sessió plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 16 de 
gener de 2003

2003/01/16 2003/01/16

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 7 de maig 
de 2003

2003/05/07 2003/05/07

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 3 de 
desembre de 2003.

2003/12/03 2003/12/03

2281Nova junta directiva de l'AMPA CEIP Jaume Balmes. Maig 2003 2003/  /  2003/  /  

2281Comissions d'escolarització primària i secundària. Curs 2003/2004 2003/  /  2004/  /  

2282Comissió d'escolarització. Curs 2004/2005 2004/  /  2005/  /  

2271Acta de la Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal celebrada el 8 de 
febrer de 2005

2005/02/08 2005/02/08

2271Consell Escolar Municipal. Designació de membres 2005/  /  2005/  /  

2491Comissions d'escolarització curs 2005-2006 2005/  /  2006/  /  

785Proposta de ratificació de l'acord del Consell Escolar Municipal del passat 19 
de juny de 2006, respecte al Pla Educatiu Entorn

2006/10/26 2006/10/26

785Convocatòria reunió Comissió creació del Projecte "Pla Entorn" 2006/03/  2006/06/  

2271Consell Escolar Municipal. Convocatòria reunió Consell Escolar. Acta del 
Consell Escolar Municipal. 28 de febrer de 2006

2006/02/28 2006/02/28

2271CEIP Jaume Balmes. Aportacions Consell Escolar de data 5 de setembre de 
2006.

2006/09/  2006/09/  

2271Consell Escolar Municipal. Convocàtoria reunió Consell Escolar 19 de juny de 
2006

2006/06/19 2006/06/19

2271Carta al Consell Escolar 2006/10/19 2006/10/19

2492Convocatòria Assamblea General ordinària Escola Bressol 2006/05/  2006/05/  

2493Designació del representant de l'Ajuntament en els Consells Escolars dels 
centres docents

2006/11/27 2006/11/27

785Comissió representativa Pla Educatiu Entorn 2007/09/  2007/09/  

2271Consell Escolar Municipal. Convocàtoria reunió Consell Escolar 20 de febrer de 
2007

2007/02/20 2007/02/20
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2271Consell Escolar Municipal. Convocatòria reunió Consell Escolar 4 de desembre 
de 2007

2007/12/04 2007/12/04

2271Membres representants del Centre Manuel Carrasco i Formiguera al Consell 
Escolar Municipal

2007/01/18 2007/01/18

2493Reunió Comissió Escolarització Vallès Oriental 1 2007/05/17 2007/05/17

784Reunions comissió operativa Pla Educatiu Entorn. Curs 2007/2008 2007/  /  2008/  /  

784Reunions Comissió Representativa Pla Educatiu Entorn. Curs 2007/2008 2007/  /  2008/  /  

784Convocatòria Comissió Representativa Pla Educatiu Entorn 2008/02/21 2008/02/21

2269Oficina Municipal d'escolarització 2008/  /  2008/  /  

2269Carta informativa eleccions als Consells Escolars i Consell de Participació 2008/10/  2008/10/  

2269Representant Ajuntament en el Consell Escolar del SES Manuel Carrasco i 
Formiguera

2008/11/17 2008/11/17

2269Nomenament del representant de l'Ajuntament per assistir als Consells 
Escolars dels centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics de 
Sant Feliu de Codines

2008/12/09 2008/12/09

2271Consell Escolar Municipal 2008/06/05 2008/06/05

2494Jornada Consell Escolar de Catalunya 2008/02/  2008/02/  

786Representant Comissió d'Escolarització curs 2009/2010 2009/03/12 2009/03/12

2270Convocatòria Consell Escolar Escola Bressol Mestre Jané 2010/11/24 2010/11/24

2270Sol·licituds urnes Consells Escolars 2010/11/  2010/11/  

2270Designació d'un representant de l'Ajuntament als Consells Escolars del Centres 
Educatius del Municipi

2010/11/02 2010/11/02

Codi 101.12.00.00.00

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

CULTURA

2484Diputació de Barcelona. Programa de Cultura Popular i Tradicional. 
Subvencions a l'Agrupació Sardanista i al Grup de Sevillanes.

2007/04/  2007/04/  

1642Estadística despesa local en cultura i comunicació any 2009. Departament de 
Cultura i Mitjans de comunicació

2010/09/  2010/09/  
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CULTURA Festes populars i Festa Major

435  Programa de festa major 1927/  /  1927/  /  

1177  Subhasta per aixecar un embalat per a la festa major 1932/  /  1932/  /  

435  Fotocòpia del programa de festa major 1934/  /  1934/  /  

435  Programes de festa major 1952/  /  1952/  /  

1138  Festa major 1952/  /  1972/  /  

1138  Festa de l'alliberament 1952/  /  1976/  /  

435Programes de festa major 1957/  /  1957/  /  

435  Programes de festa major 1958/  /  1958/  /  

435Programes de festa major 1959/  /  1959/  /  

1157  Festa de l'arbre 1959/  /  1959/  /  

435Programes de festa major 1960/  /  1960/  /  

435Programes de festa major 1961/  /  1961/  /  

1263Comissió municipal de festes 1961/  /  1983/  /  

435Programes de festa major 1962/  /  1962/  /  

435Programes de festa major 1965/  /  1965/  /  

435Programes de festa major 1966/  /  1966/  /  

1256Patronat municipal de festes 1966/  /  1966/  /  

435Programes de festa major 1967/  /  1967/  /  

435Programes de festa major 1968/  /  1968/  /  

435Programes de festa major 1969/  /  1969/  /  

435Programes de festa major 1970/  /  1970/  /  

435  Programes de festa major 1971/  /  1971/  /  

1259Festa de l'arbre 1971/  /  1971/  /  

435Programes de festa major 1972/  /  1972/  /  

435Programes de festa major 1973/  /  1973/  /  

435Programes de festa major 1974/  /  1974/  /  

435Programes de festa major 1976/  /  1976/  /  

435Programes de festa major 1977/  /  1977/  /  

435Programes de festa major 1978/  /  1978/  /  
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435Programes de festa major 1979/  /  1979/  /  

435Programes de festa major 1980/  /  1980/  /  

1263Festa de Sant Cristòfol 1980/  /  1980/  /  

1263Festa major 1980/  /  1980/  /  

1263Sorteig del cotxe 1980/  /  1980/  /  

435Programes de festa major 1981/  /  1981/  /  

1263Comissió de festes 1981/  /  1982/  /  

1366  Festa major 1982/  /  1987/  /  

435Programes de festa major 1983/  /  1983/  /  

435Programes de festa major 1984/  /  1984/  /  

435Programes de festa major 1985/  /  1985/  /  

435  Programes de festa major 1986/  /  1986/  /  

435Programes de festa major 1988/  /  1990/  /  

1367  Festa major 1988/  /  1993/  /  

435Programes de festa major 1989/  /  1991/  /  

435Programes de festa major 1990/  /  1992/  /  

436  Programes de festa major 1991/  /  1991/  /  

436  Programes de festa major 1991/  /  1994/  /  

436  Programes de festa major 1992/  /  1992/  /  

436Programes de festa major 1993/  /  1993/  /  

436Programes de festa major 1994/  /  1994/  /  

1368  Festa major 1994/  /  1997/  /  

436Programes de festa major 1995/  /  1995/  /  

436Programes de festa major 1996/  /  1996/  /  

436Programes de festa major 1997/  /  1997/  /  

436Programes de festa major 1998/  /  1998/  /  

2280 Comissió de Govern 11-05-1998Activitats de música adreçades als nens de les escoles. Sant Jordi 1998. 
Comissió de Govern 11-05-1998

1998/  /  1998/  /  

1369  Festa major 1998/  /  2000/  /  

436Programes de festa major 1999/  /  1999/  /  

2258Festa de Sant Antoni Abat 1999/  /  1999/  /  

2280 Comissió de Govern 8-4-1999Actes destinats a les escoles del municipi amb motiu de la festa de Sant Jordi 
1999.    Comissió de Govern     8-4-1999

1999/  /  1999/  /  
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2280 Comissió de Govern 8-11-1999Actes destinats a les escoles del municipi amb motiu de la festa de Sant Jordi. 
Comissió de Govern 8-11-1999

1999/  /  1999/  /  

436Programes de festa major 2000/  /  2000/  /  

436Programes de festa major 2001/  /  2001/  /  

2209  Festa Major i activitats culturals:Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i esnquestes

2001/  /  2002/  /  

436Programes de festa major 2002/  /  2002/  /  

436Programes de festa major 2003/  /  2003/  /  

2210  Festa Major i activitats culturals:
- Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i esnquestes

2003/  /  2003/  /  

2211  Festa Major i activitats culturals:
- Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i esnquestes

2003/  /  2004/  /  

436Programes de festa major 2004/  /  2004/  /  

2212  Festa Major i activitats culturals:
- Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i esnquestes

2004/  /  2004/  /  

2360Trobades de Sant Feliu de Codines a Sant Feliu de Pallerols 2004/06/06 2004/06/06

2360Expedient de la primera edició del Mercat Medieval 2004/05/30 2004/05/30

436Programes de festa major 2005/  /  2005/  /  

2360Acta i convocatòria reunió municipis anomenats Sant Feliu 2005/  /  2005/  /  

2628Expedients d'organització de la Festa Major 2005 2005/  /  2005/  /  

2213  Festa Major i activitats culturals:
- Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i enquestes

2005/  /  2006/  /  

436Programes de festa major 2006/  /  2006/  /  
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2214  Festa Major i activitats culturals:
- Subvencions
- Convenis
- Activitats culturals
- Compte liquidació i esnquestes

2006/  /  2006/  /  

2487 Inauguració de la restauració de la font de la plaça de l'Esglèsia 
08/10/2006.
Himne del Bicentenari

Expedients d'organització de Festes populars. Trobada dels Municipis 
anomenats Sant Feliu, a Sant Feliu de Codines

2006/10/08 2006/10/08

436Programes de festa major 2007/  /  2007/  /  

2484Expedients d'organització de la Festa Major. Venda d'entrades telentrades. 
Caixa Catalunya

2007/  /  2007/  /  

2484Expedients d'organització de la Festa Major convocàtoria entitats i joves. Festa 
Major 2007

2007/  /  2007/  /  

2484Expedients d'organització de la Festa Major. Pòlissa d'assegurança en cas de 
pluja. Festa Major 2007

2007/  /  2007/  /  

2484Fira d'abril. Rosa Rivero Galindo 2007/04/29 2007/04/29

2484Expedients d'organització de la Festa Major 2007/  /  2007/  /  

2484Expedients d'organització de Festes populars. Activitats Nadal 2007/  /  2007/  /  

2489Pressupost Festa Major 2007.  Racó del Bosc 2007/  /  2007/  /  

2489Expedients d'organització de la Festa Major. Agrupació sardanista aprovació 
contractació orquestres. Festa Major 2007

2007/  /  2007/  /  

2503Sol·licituds de festes i revetlles. 2007/  /  2007/  /  

2503Sol·licitud per celebrar una tirada al plat al Camp Puig del Moro 2007/07/12 2007/07/12

2503Sol·licitud per celebrar una tirada al plat al camp Puig del Moro.  Festa Major 
2007

2007/07/12 2007/07/12

2503Festa ous ferrats. Grup Sevillanes 2007/  /  2007/  /  

429Festa cap d'any 2008/  /  2008/  /  

1993Sol·licituds per parades pel Mercat Medieval 2008/  /  2008/  /  

1993Instàncies firaires setmana de juliol 2008/  /  2008/  /  

1993Sol·licituds autoritzacions de revetlles 2008/  /  2008/  /  

1993Consideracions a tenir en compte en determinades festes d'espuma que es 
realitzen en locals, sales de festa i discoteques

2008/  /  2008/  /  

1993Baixada de llits recorregut 2008/  /  2008/  /  

2485Expedients d'organització de Festes populars. Carnestoltes 2008 2008/  /  2008/  /  

2485Expedients d'organització de Festes populars. Cirkàlia 2008/  /  2008/  /  
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2485Expedients d'organització de Festes populars. Revetlla de Sant Joan ( Grup del 
Correfoc)

2008/  /  2008/  /  

2485Expedients d'organització de Festes populars. Reis 2008 2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització de la Festa Major 2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització de la Festa Major. 2a. Exposició Pintors Locals 
(Centre Cívic) i Concurs de fotografia Festa Major 2008 - digital -

2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització de Festes populars del Racó del Bosc 2008/07/18 2008/07/20

429Sant Joan 2009/  /  2009/  /  

429Cirkàlia 2009 2009/05/30 2009/05/30

429Reis 2009/  /  2009/  /  

429Carnestoltes 2009/  /  2009/  /  

429Reclamació de la Sra. M.V., per danys causats a la seva motocicleta. Festa 
Reis 2009

2009/  /  2009/  /  

453Expedients festes 2009. Programa de Festa Major 2009. Relació grup 
voluntaris i entitats. Contractes subscrits per l'ajuntament. Persones que fan les 
actuacions

2009/  /  2009/  /  

453Festa Major 2009/  /  2009/  /  

453SGAE 2009. (Activitats i Festa Major) 2009/  /  2009/  /  

1993Autorització parades a la plaça en la Diada de Sant Jordi 2009/04/  2009/04/  

1993Sol·licituds de firants 2009/  /  2009/  /  

1994Festa de Sant Antoni 2009/01/17 2009/01/17

453Quinto de Nadal 2009/  /  2010/  /  

453Festes Nadal, Reis i Cap d'Any 2009/  /  2010/  /  

1641Síndic de Greuges de Catalunya. Denúncia  per molèstia de sorolls de les 
festes d'estiu. Any 2010

2010/  /  2010/  /  

1641Festa Major 2010 2010/  /  2010/  /  

16421a. Cursa del Canaló 2010/  /  2010/  /  

1642Dia de l'Escudella. Personal de neteja 2010/02/16 2010/02/16

1642Cicle de música a l'aire lliure 2010/07/  2010/07/  

1642Escrit de  l'Associació Endavant Sant Feliu sobre la participació amb una 
Barraca a la Festa Major

2010/07/16 2010/07/19

1642Carta agraïment prèstec de material Festa Major Bigues i Riells 2010/08/05 2010/08/05

1642Festa de la primavera 2010/  /  2010/  /  

1642Cirkàlia 2010/  /  2010/  /  
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1642Sant Joan 2010/  /  2010/  /  

15102Acta per la pau de la Festa Major 2672662015/09/20 2015/09/20

15102Acta de la Festa Major 2692682015/  /  2015/  /  

15102Ball de gegants a la Festa Major 2732702015/  /  2015/  /  

15102Castell de focs i correfoc a la Festa Major 2762742015/  /  2015/  /  

15102Pregó de la Festa Major, i presentació del fill dels gegants 2802772015/  /  2015/  /  

15102Entrega de trofeigs esportis a  la Festa Major 2842812015/  /  2015/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Activitats i iniciatives culturals

1155  Publicació del llibre "Història de Sant Feliu de Codines" 1946/  /  1960/  /  

1127  Premi Diputació 1956/  /  1956/  /  

1177  Llibre homenatge a l'alcalde Sr. Juan Casanovas 1962/  /  1962/  /  

1340  Expedients de la Regidoria de Cultura 1981/  /  1986/  /  

1341  Expedients de la Regidoria de Cultura 1982/  /  1991/  /  

1369  Fira Sant Feliu (I i II edició) 1984/  /  1985/  /  

1342  Expedients de la Regidoria de Cultura 1984/  /  1988/  /  

1370  Fira Sant Feliu (III i IV edició) 1987/  /  1989/  /  

1343  Expedients de la Regidoria de Cultura 1989/  /  1990/  /  

1344  Expedients de la Regidoria de Cultura 1991/  /  1992/  /  

1345  Expedients de la Regidoria de Cultura 1993/  /  1993/  /  

1346  Expedients de la Regidoria de Cultura 1994/  /  1994/  /  

1347  Expedients de la Regidoria de Cultura 1995/  /  1995/  /  

1348  Expedients de la Regidoria de Cultura 1996/  /  1996/  /  

1349  Expedients de la Regidoria de Cultura 1997/  /  1997/  /  

1350  Expedients de la Regidoria de Cultura 1998/  /  1998/  /  

1351  Expedients de la Regidoria de Cultura 1999/  /  1999/  /  

2258Ei, Tu 99' (Setmana Jove) 1999/  /  1999/  /  

2258Activitats d'oci i Casal d'estiu 1999/  /  1999/  /  

2258Documentació relacionada amb la organització de fires i altres activitats 1999/  /  1999/  /  

1352  Expedients de la Regidoria de Cultura 2000/  /  2000/  /  

1357  Expedients de la Regidoria de Cultura 2000/  /  2000/  /  

2258Proposta d'activitats "l'Espai" 2000/  /  2000/  /  

1358  Expedients de la Regidoria de Cultura 2001/  /  2002/  /  

1184  Gaudí 2002, Any internacional Gaudí 2002/  /  2002/  /  

2280Taller dels estendards  Fer Gaudí ¡ Museu Municipal Can Xifreda 2002/  /  2002/  /  

2281Taller i activitas al Museu Municipal Can Xifreda Associació Amics del Museu. 2002/  /  2002/  /  

2281Aprovació de la liquidació dels tallers de l'estendart " Fes de Gaudí". Comissió 
de Govern 15-07-2002

2002/  /  2002/  /  
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2298Activitats per les escoles. Associació Cultural de Granollers. Previsió 
pressupost de Sant Feliu

2003/  /  2004/  /  

2282Inauguració del curs escolar. Conferència al Centre Cívic La Fonteta 2004/  /  2004/  /  

2282Convocatòries a reunions i documentació relativa al programa de conferències 
"Temps de Família"

2004/  /  2004/  /  

2297Tallers de sardanes a les escoles i festa de la Castanyada. 2004/02/  2004/02/  

2495Concert de Nadal per l'Orquestra Simfonica del Vallès. Sol·licitud d'ajut a la 
Fundació Caixa Sabadell

2004/05/17 2004/05/17

2491Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Associació Cultural 
de Granollers. Activitats a les escoles. Curs 2004-2005

2004/  /  2005/  /  

2491I Fira de la formació i l'ocupació de la xarxa TET del Vallès Oriental. Aula 
Natura " La Galaieta"

2005/  /  2005/  /  

2491Fira transició escola treball 2005/  /  2005/  /  

2492Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Proposta per la 
realització d'una escola de pares i mares en col·laboració amb les AMPES

2005/12/05 2005/12/05

2492Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Exposició Parlem-
nos. Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística. Servei Comarcal de Català 
del Vallès Oriental

2006/02/  2006/02/  

2492Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Informació per visitar 
fabrica cervesa San Miguel de Lleida per a grups d'estudiants

2006/01/12 2006/01/12

2492Inscrits Casals  d'Estiu 2006/  /  2006/  /  

2494Escola de Pares i Mares. Curs 2006/2007 2006/11/27 2006/11/27

2493Jornades de portes obertes escoles. Guia Educativa. Curs 2006/2007 2006/  /  2007/  /  

2493Educació viària curs 2006/2007. Cartes informatives 2006/  /  2007/  /  

784Actuació sessió urdú per a familiars pakistanesos 2007/11/  2007/11/  

784Conferència Llibertat Emocional. Ferran Salmurri 2007/11/  2007/11/  

785Animació a la lectura i escriptura creativa 2007/11/  2007/11/  

2484Cicle de Cinema Centre Cívic 2007/12/  2007/12/  

2484Reconeixement al Sr. Martí Garriga Argullós pel seu treball a Can Xifreda 2007/09/03 2007/09/03

2487Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Lloguer panells 
lluminosos. Nadal 2007

2007/  /  2007/  /  

2489Proposta d'activitat per a la infància a Setmana Santa 2007/  /  2007/  /  

2489Cinema a la fresca. Activitats estiu 2007 2007/  /  2007/  /  

2489Proposta per l'atorgament de la Creu de Sant Jordi al sr. Martí Garriga Argullós 2007/  /  2007/  /  

2489Proposta d'activitats de Sant Jordi per a infància. Diumenge 22 d'abril 2007 2007/  /  2007/  /  
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2489Carta entitats culturals - esportives. Activitats previstes 2008 2007/10/04 2007/10/04

2489Carta invitació Diada Onze de Setembre 2007/09/  2007/09/  

2489Carta enviada a pintors locals. Reunió dia 30 d'octubre 2007 2007/10/30 2007/10/30

2489Taller de les Arts - Estiu 2007. Performace " Vivim la Festa " 2007/  /  2007/  /  

2489Jornades europees del patrimoni. Activitats Sant Feliu de Codines 2007/  /  2007/  /  

2489Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals campanya   " Tot 
l'Any Lectura "

2007/02/08 2007/02/08

2493Educació Viària. Curs 2006/2007 2007/03/  2007/03/  

2494Exposició " Educació, Municipis i República ". Diputació de Barcelona 2007/11/19 2007/11/19

2485Casal Cultural Codinenc. Activitats programades pel Casal per la temporada 
teatral 2007-2008

2007/  /  2008/  /  

2494Jornada de portes obertes. Guia educativa. Curs 2007/2008 2007/  /  2008/  /  

784Conferència Pere Font. Educació afectiva i sexual 2008/05/  2008/05/  

784Conferència Carles Capdevila. Pla Educatiu Entorn. 2008/08/  2008/08/  

784Conferència 2n. Trimestre Pla Educatiu Entorn de Francesc Torralba 2008/12/  2008/12/  

784Conferència Maria Jesús Comellas. Cal dir no, quan i per què? 2008/03/  2008/03/  

2265Activitats catàleg d'igualtat i ciutadania 2008 de la Diputació de Barcelona. 
Servei de Diversitat i Ciutadania

2008/04/21 2008/04/21

2269Informació programa sessions de Teatre-Debat per a Secundària. Diputació de 
Barcelona

2008/06/  2008/06/  

2485Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. 1er. Concurs de 
Pintura Ràpida

2008/05/17 2008/05/17

2485Cartes actes 11 de setembre de 2008 i enviament del programa de FM 08 2008/  /  2008/  /  

2485Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Exposició del Sr. 
Salvador Rosés

2008/  /  2008/  /  

2485Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Cinema a la fresca 2008/08/  2008/08/  

2485Activitats previstes de realitzar per les entitats culturals durant l'any 2008 2008/  /  2008/  /  

2485Tallers per la festa 2008/  /  2008/  /  

2485Jornada de Portes Obertes. Aldees Infantils SOS. 2008/10/  2008/10/  

2485Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Jornades Europees 
de Patrimoni

2008/09/  2008/09/  
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2486 -La fabulosa ciència del Dr. Grau i les bessones Grimm
-Nadales al món
-K.L.Reich
-Brins (nats nus nens)
-L'heretge de Xàtiva
-El ratolí viatger

Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Programació 2n. 
Semestre. Circuit ODA

2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Música a l'aire lliure 2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. Espectacle " La 
millor nit de la teva vida ". (Suport ODA)

2008/  /  2008/  /  

2486Expedients d'organització d'activitats i iniciatives culturals. OVNI, una de 
marcianos (suport ODA 2008)

2008/03/30 2008/03/30

2494Educació Viària. Curs 2007/2008 2008/03/  2008/03/  

2628Record Guinnes de viatge amb sidecar Sant Feliu de Codines-Jerez 2008/  /  2008/  /  

784L'Hora del Café. Pla Educatiu Entorn curs 2008/2009 2008/10/  2009/  /  

42916 è. Concurs de Pintura Ràpida 2009/05/16 2009/05/16

429Comissió Municipal de Cultura 2009/  /  2009/  /  

453Carta menció d'honor Vila de Sant Feliu de Codines 2009 2009/  /  2009/  /  

453Jornades Europees de Patrimoni 2009/  /  2009/  /  

453Cicle de Música a l'aire lliure. Cultura 2009 2009/  /  2009/  /  

2265Exposició "Tan iguals tan diferents" Diputació de Barcelona 2009/05/25 2009/05/25

2266Espectacle Cruïlla d'Espectacles. Setmana de la Gent Gran 2009/10/05 2009/10/05

2266Club de lectura fàcil 2009/04/17 2009/04/17

2266Dia Internacional de la Dona 2009/03/  2009/03/  

785Tallers de Teatre als centres d'educació secundària. Diputació de Barcelona. 
Curs 2009/2010

2009/  /  2010/  /  

453Activitats previstes entitats culturals 2010/  /  2010/  /  

1641Diversos actes culturals. Any 2010 2010/  /  2010/  /  

1641Presentació DVD "Terra de Camins". Museu Municipal "Can Xifreda". Juliol 2010 2010/07/  2010/07/  

1641Primera Temporada. Cicle de teatre familiar (Agrupació d'Entitats Rialles de 
Catalunya)

2010/  /  2010/  /  

1641Tardes de tallers per la mainada 2010/12/  2010/12/  

164117è. Concurs de Pintura Ràpida i Concurs Infantil de dibuix i pintura 2010/  /  2010/  /  

1641Concerts de Nadal Coral de Castellterçol i Societat Coral La Poncella 2010/  /  2010/  /  

1642Activitats per a infants Setmana Santa 2010 2010/03/15 2010/03/15

1642Jornades Europees del Patrimoni 2010/03/  2010/03/  
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1642Memòria històrica. Projecte " Records del nostre passat. Sant Feliu de Codines 
1931-1945"

2010/  /  2010/  /  

1642Exposició " L'arbre. El gegant del regne vegetal" 2010/01/21 2010/01/21

1642Exposició " Cinema i Pau ". Fundació per la Pau 2010/08/  2010/08/  

1642Exposició de diorames 2010/  /  2010/  /  

1642Sol·licitud dia concert acordió J.V.P. 2010/05/12 2010/05/12

2266Xerrada L'Imaginari de l'Amor. Les representacions visuals de l'amor romàntic 2010/09/07 2010/09/07

2266Carta agraïment dia de la dona treballadora 2010/03/10 2010/03/10

2268Invitació per realitzar conferències sobre la situació exonòmica 2010/  /  2010/  /  

2270Proposta de cursos d'Història 2010/  /  2010/  /  

2270Programa de Teatre, Música i Dansa a les escoles. Curs 2010/2011 2010/07/  2010/07/  

15102Acta de l'11 de setembre 2912872015/  /  2015/  /  
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CULTURA Centres culturals municipals

1155  Museu i restes arqueològiques 1968/  /  1968/  /  

1256Estatuts del Casal Cultural Codinenc 1971/  /  1971/  /  

1507Museu arqueològc 1977/  /  2002/  /  

1508Museu arqueològc 1977/  /  2002/  /  

1364  Expedients del casino Santfeliuenc 1981/  /  1991/  /  

1617  Inventari del Museu 1991/  /  1991/  /  

2258Tarifes de preus, activitats i normes reguladores de subvencions del Centre 
Cívic La Fonteta

1997/  /  1997/  /  

2258Estatuts de l'organisme autònom local de cultura i promoció. Centre Cívic "La 
Fonteta"

1997/  /  1997/  /  

2258Centre Cívic "La Fonteta". Reunions i actes de reunions 1997/  /  2000/  /  

2258Memòria del Museu Municipal de Can Xifreda 1998/  /  1998/  /  

2258Proposta de subscripció a revistes de la Biblioteca Pública de Sant Feliu de 
Codines per a l'any 2000

1999/  /  1999/  /  

2258Biblioteca. Assistència d'usuaris 2000/  /  2000/  /  

2489Biblioteca Joan Petit Aguilar. Pla d'acció 2006-2007 2006/  /  2007/  /  

2489Estadística de biblioteques any 2006 2006/  /  2007/  /  

2484Expedients de centres culturals municipals. Inauguració de la Biblioteca Joan 
Petit i Aguilar

2007/01/13 2007/01/13

2484Despatxos del Centre Cívic La Fonteta 2007/03/  2007/03/  

2489Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. Departament Cultura i Mitjans de 
Comunicació ( Generalitat de Catalunya)

2007/10/  2007/10/  

2489Expedients de centres culturals municipals. Estadística biblioteca municipal 
Joan Petit Aguilar. Any 2007

2007/  /  2007/  /  

2500Reclamació de l'Hemeroteca. Dipòsit Legal. Biblioteca de Catalunya. Butlletí 
d'informació municipal i ciutadania

2007/01/  2007/01/  

429Despeses Biblioteca 2008/  /  2008/  /  

1993Sol·licitud de sales: biblioteca i sala de plens 2008/  /  2008/  /  

2485Expedients de centres culturals municipals. Biblioteca Joan Petit Aguilar 2008/  /  2008/  /  

453Biblioteca Joan Petit Aguilar 2009/  /  2009/  /  
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453Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. " 
Equipaments d'entitats culturals, ateneus i casals locals "

2009/  /  2009/  /  

1641Estatuts Associació La Poncella 2009/03/05 2010/  /  

1641Sol·licitud sala del teatre Centre Cívic Comunitat del Pakistan de Sant Feliu 2010/12/  2010/12/  

1641Reserva sala actes i teatre Centre Cívic. Actes Electorals ( del 12 al 28 de 
novembre). Any 2010

2010/  /  2010/  /  

1641Sol·licitud utilització sala d'actes de la Biblioteca Municipal Joan Petit Aguilar. 
Any 2010

2010/11/  2010/11/  

1641Sol·licitud sala d'actes Centre Cívic UGT Vallès Oriental 2010/12/03 2010/12/03

1642Resolució d'alcaldia. Cessió espai Centre Cívic a l'Associació Kaos de C 2010/  /  2010/  /  

1642Biblioteca Joan Petit Aguilar. " Tot l'any lectura ". Factures manteniment 2010/  /  2010/  /  

1642Sol·licitud d'espai al Centre Cívic, Associació Cultural No M'Atabalis 2010/03/29 2010/03/29

1642Sol·licitud de C.B. Ús de la sala d'acter de la biblioteca pel dia 29 d'abril 2010/03/27 2010/03/27

1990Generalitat de Catalunya bar de Solanes 2010/02/  2010/02/  

Codi 101.12.04.00.00

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

CULTURA Patrimoni historicoartístic i 
natural

1132  Plànols de campanar 1935/  /  1935/  /  

2484Expedients del patrimoni historicoartístic i natural. Expedient de l'Estandart de 
l'Orfeo Feliu d'Antoni Gaudi

2007/  /  2007/  /  

2485Arxius.Cost económic de la restauració del Reial privilegi del rei Carles IV 2008/  /  2008/  /  

453Fàbrica de pots Vallcorba (projecte) 2009/  /  2009/  /  

1641Aprovació declaració de la sardana com a element patrimonial d'interes 
nacional. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Any 2010

2010/  /  2010/  /  
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Codi 101.12.05.00.00

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

CULTURA Relacions amb entitats 
culturals

1617  Estatuts del Centre cívic, del Museu Arqueològic  i dels Geganters 1976/  /  1991/  /  

1256Associació de jubilats i pensionistes de Sant Feliu de Codines 1980/  /  1980/  /  

1256Unió de botiguers de Sant Feliu de Codines 1980/  /  1983/  /  

1496  Relacions amb entitas ciutadanes 1985/  /  1985/  /  

2297Dia d'Europa. Tramesa del còmic "Desideri i el lloc que no existia" a totes les 
escoles del municipi

2004/04/25 2004/04/25

2484Expedients de relacions amb entitats culturals. Proposta d'adhesió al protocol 
general circuit d'espectacles professionals de l'oficina de difusió artística de la 
Diputació de Barcelona

2007/12/03 2007/12/03

2484Tarragona 2016. Candidata a la capital europea de la Cultura 2016. Adhesió 2007/  /  2007/  /  

2484Enquesta Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Despesa 
Cultura/Comunicació 2006

2007/12/03 2007/12/03

2484Petició senyera Orfeó 2007/  /  2007/  /  

2489Centre Excursionista Sant Feliu. Elecció de una nova junta directiva 2007/02/09 2007/02/09

2489Entitat JERC de Sant Feliu de Codines. Autorització, Estatuts, NIF i fotocòpia 
registre. Demana inscripció en el registre d'activitats de l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines

2007/02/  2007/02/  

2489Carta enviada entitats culturals. Nova Regidora de Cultura i Festes 2007/10/19 2007/10/19

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb la Societat 
Coral La Poncella. Any 2007

2007/  /  2007/  /  

1993Sol·licitud de material municipal per a activitats i festes 2008/  /  2008/  /  

2269Projecte Fem Equip Fem Ciutat col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació 
FC Barcelona

2008/08/  2008/08/  

2485Cartes entitats. Calendaris 2008 2008/  /  2008/  /  

2485Pla d'equipaments culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ( 
Generalitat de Catalunya)

2008/  /  2008/  /  

2485Invitació a la XIII Fira del Rellotge de Catalunya a Sant Feliu Sr. Eusebi 
Casanelles i Rahola ( Director del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya

2008/05/18 2008/05/18

2485Expedients de relacions amb entitats culturals. Creació de la subdirecció 
general d'equipaments culturals. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació ( Generalitat de Catalunya )

2008/  /  2008/  /  

2485Concurs foto Palau, 100 anys, 100 mirades 2008/  /  2008/  /  
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2485Creació de noves entitats culturals 2008/  /  2008/  /  

2501Sol·licitud d'enviament de Butlletins municipals. Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental

2008/02/06 2008/02/06

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb el Casal 
Cultural Codinenc. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació de Veïns Racó del Bosc. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb Boines 
Negres. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb el Grup 
de Teatre Blaugrana Scena. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Agrupació de Sevillanes de Sant Feliu. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb el Grup de 
Teatre Deixalles 81. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Justificants subvencions 
atorgades a entitats culturals. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Actes Comissió Municipal de 
Cultura

2008/03/05 2008/06/11

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Agrupació Sardanista  Sant Feliu. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació Amics del Museu de Sant Feliu de Codines. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb el Centre 
Excursionista de Sant Feliu. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb el Gremi 
de Sant Antoni Abat. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació de Músics de Sant Feliu-La Caldera. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb La Pinya. 
Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb l' Ona 
Codinenca. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb la Penya 
Barcelonista Els Blaugrana. Any 2008

2008/  /  2008/  /  
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2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb Amics de 
l'Art. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb Kul Actiu. 
Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació Música i Arts Sant Feliu de Codines. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Certificats de proposta 
d'aprovació dels convenis i subvencions amb les entitats culturals i esportives 
del municipi pels anys 2008 i 2009. Proposta pel lliurament del segon i últim 
termini de les subvencions a les entitats culturalñs i esportives d'acord amb els 
convenis subscrits. Any 2008 i 2009

2008/  /  2009/  /  

429Flama del Canigó. Omnium. Llegua Cultura i País 2009/  /  2009/  /  

429Xarxa d'Arxius Municipals. Àrea de Cultura. Diputació de Barcelona 2009/  /  2009/  /  

429Activitats programades per les entitats 2009/  /  2009/  /  

429Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. Àrea de Cultura (Diputació de 
Barcelona)

2009/  /  2009/  /  

453Inventari Patrimoni Cultural Català (Centres de Culte). Departament de la 
Vicepresidència Generalitat de Catalunya

2009/  /  2009/  /  

453Calendari 2010 del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
Entitats Culturals i Esportives Municipals

2009/  /  2009/  /  

453Estadística despesa local cultura i comunicació anys 2007-2008. Departament 
de Cultura i Mitjans Comunicació Generalitat de Catalunya

2009/  /  2009/  /  

453Cartes, instàncies… entitats culturals 2009/  /  2009/  /  

453Sol·licitud suport de l'Àrea de Cultura Diputació de Barcelona als projectes del 
grup de Teatre Deixalles 81

2009/  /  2009/  /  

1994Sol·licitud de material municipal per a activitats i festes 2009/  /  2009/  /  

2265Sol·licitud exposició "Gràcies Fem un Bon Equip" exposició sobre civisme de la 
Diputació de Barcelona

2009/02/13 2009/02/13

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb l'Esbart 
Codinenc. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb 
l'Associació de Músics La Caldera. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb l' Ona 
Codinenca. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb el Grup 
Gastronòmic Sense Estovalles. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb l' 
Associació de Música i Arts Sant Feliu. Any 2009

2009/  /  2009/  /  
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2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb la 
Societat Coral La Poncella. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb l'Esbart 
Codinenc. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb 
l'Associació Cultural L'Espantaocells. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb el Gremi 
de Sant Antoni Abat. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb  el Grup 
del Correfoc. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals.Conveni Cultura amb l' 
Associació de Veïns Racó del Bosc. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb 
l'Associació Cultural No m'atabalis. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb Mots pel 
vint-i-u. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb la Revista 
La Pinya. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb  el Centre 
Excursionista Sant Feliu. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb la Penya 
Barcelonista Els Blaugrana. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals.Conveni Cultura amb l'Agrupació 
Sardanista Sant Feliu. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals.Conveni Cultura amb el Grup de 
Sevillanes Sant Feliu. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals.Conveni Cultura amb l' 
Associació de Jubilats i Pensionistes. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultural amb el Grup 
de teatre Blaugrana Scena. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni Cultura amb  el Casal 
Cultural Codinenc. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

2628Expedients de relacions amb entitats culturals. Conveni cultural amb el Museu 
Municipal Can Xifreda. Any 2009

2009/  /  2009/  /  

1641Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Generalitat de Catalunya. Any 2010

2010/  /  2010/  /  

1642Estatuts noves entitats culturals 2010/  /  2010/  /  

1642Cartes agraïment Associació de Caganers de Catalunya 2010/02/11 2010/02/11
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1642Pòlissa Assegurança Grup de Sevillanes 2010/  /  2010/  /  

1642Document de recollida de dades CERC Diputació de Barcelona 2010/03/23 2010/03/23

1642Societat General d'Autors i Editors (SGAE) 2010/  /  2010/  /  

1642Acords entre l'Ajuntament i les entitats amb autorització per disposar de sales 
al Centre Social Maria Roca-Umbert

2010/04/  2010/04/  

1642Sol·licitud de recepció dels geganters 2010/  /  2010/  /  

1642Estatuts nova entitat cultural Kaos de C 2010/  /  2010/  /  

1990Canvi d'adreça de la Penya Barcelonista Els Blaugrana 2010/  /  2010/  /  

1994Sol·licituds de material municipal per a activitats i festes 2010/  /  2010/  /  

Codi 101.12.06.00.00

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

CULTURA Normalització lingüística

1339  Cursos de català 1984/  /  1990/  /  

2281Assessorament lingüístic 2000/  /  2000/  /  

2281Programa de voluntaris per a la llengua amb l'objectiu de potenciar l'ús social 
del català. Agost 2003

2003/  /  2003/  /  

2297Expedients d'organització de cursos per a la normalització lingüística. Cursos 
de català

2003/  /  2004/  /  

2269Cartes informatives acte voluntaris per la llengua 4a. Edició 2008/11/07 2008/11/07
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

CULTURA Esports

1257Documents d'esports 1968/  /  1971/  /  

1257Carrera en pujada a Sant Feliu 1970/  /  1970/  /  

1257Piscines 1970/  /  1974/  /  

1257Correspondència d'entrada relativa a esports i cultura 1970/  /  1974/  /  

1259Delegació provincial d'educació física i esports 1972/  /  1972/  /  

1259Delegació provincial d'educació física i esports 1973/  /  1973/  /  

1257Penya esportiva Sant Feliu "Paraje Solanes" 1979/  /  1979/  /  

1257Club d'hoquei Sant Feliu 1979/  /  1983/  /  

1257Constitució del Consell Comarcal d'Esports 1980/  /  1982/  /  

1300  Expedients de la regidoria d'Esports 1983/  /  1987/  /  

1305  Expedients de la regidoria d'Esports 1988/  /  1989/  /  

1306  Expedients de la regidoria d'Esports 1990/  /  1992/  /  

1307  Expedients de la regidoria d'Esports 1993/  /  1995/  /  

2745Estatuts del Club de Tennis Sant Feliu 1995/  /  1995/  /  

1308  Expedients de la regidoria d'Esports 1996/  /  1998/  /  

1309  Expedients de la regidoria d'Esports 1999/  /  2001/  /  

2629Fotocòpia compulsada dels estatuts del Club de Petanca " La Fonteta " 2001/  /  2001/  /  

2204  Expedients de la regidoria d'Esports: subvencions,activitats esportives, edicions 
de Cingles

2002/  /  2003/  /  

2453Petició del Pavelló per poder celebrar diferents esdeveniments 2003/  /  2004/01/04

2453Futbol Sala. Comunicats diversos 2004/  /  2004/  /  

2453Autorització a l'escuderia Vall del Tenes-Sant Feliu per la celebració de la cursa 
automobilística XXXVI Pujada Vall del Tenes- Sant Feliu. Resolució Alcaldia 14-
9-2004

2004/09/10 2004/11/06

2453Autorització per l'organització d'un ral·li automobilístic anomenat IV Criterium 
del Vallès. Resolució alcaldia 31-3-2004

2004/03/31 2004/03/31

2453Autorització de pas de la  IV edició de la Marxa Cicloturista de Martorelles 
"Melcior Mauri".  Junta de Govern Local 8-3-2004

2004/03/05 2004/03/08

2453Moto Club Cingles de Bertí. VI edició " 3 hores de Resistència2 2004/11/14 2004/11/14

2453Moto Club Cingles de Bertí. IV edició Trial Clàssiques 2004/11/21 2004/11/21
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2453Club de Golf Can Bosc. Torneig Vila de Sant Feliu 2004/08/29 2004/08/29

2453Sol·licitud de permís per l'activitat "Escola Internacional de Trial" 2004/  /  2004/  /  

2453Club de bàsquet. Comunicats diversos 2004/  /  2004/  /  

2453Atlètic Sant Feliu. Comunicats diversos 2004/  /  2004/  /  

2453Club de futbol. Comunicats diversos 2004/  /  2004/  /  

2453SES Manuel Carrasco i Formiguera. Comunicats diversos 2004/  /  2004/  /  

2453Autorització a la Societat de Caçadors la Codinenca per la realització d'una 
tirada al plat.

2004/06/28 2004/06/28

2454Diada de l'Esport 12 d'octubre de 2004. Penya Barcelonista " Els Blaugrana " 2004/10/12 2004/10/12

2454Conveni entre l'Ajuntament i el Club de Fútbol Sant Feliu per la realització de 
les obres d'ampliació del bar annex al camp de fútbol municipal i el seu social. 
Aprovació del Plec regulador del servei de Bar. Acta Ple 29-3-2004

2004/03/29 2004/03/29

2454Carta d'agraïment a Diari Sport per la seva donació de presents a l'entitat 
Penya Barcelonista Blaugrana.

2004/11/02 2004/11/02

2454Diversos escrits d'entitats. 2004/  /  2004/  /  

2453Patinatge. Comunicats diversos 2004/  /  2006/  /  

2453Escola Jaume Balmes. Comunicats diversos 2004/  /  2006/  /  

2453Club d'hoquei. Comunicats diversos 2004/  /  2006/  /  

2454Copa Catalana de Trial Kid's Cup. Sol·licitud disposició del park Usart els dies 
29 d'octubre de 2006 i 5 de setembre de 2004

2004/09/05 2006/10/29

2629 - Eduardo Castro Cordoba
- Olga Juste Llorca

Concessió Bar Camp de Futbol 2004/03/30 2007/03/30

2453Autorització a la Societat de Caçadors La Codinenca per la realització d'una 
tirada al plat. Junta de Govern Local 25-7-2005

2005/07/25 2005/07/25

2453Autorització per l'organització  d'un ral·li automobilístic anomenat V Criterium 
Vallès. Resolució alcaldia 22-4-
2005                                                                                                                         
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                        enat V 
Criterium del Vallès. Resolució d'alcaldia       22-4-2005

2005/03/30 2005/04/22

2453XXXIII Edició del Trial  Tres Dies dels Cingles 2005/10/07 2005/10/09

2453Autorització a l'Escuderia Vall del Tenes-Sant Feliu de Codines per la 
celebració de la cursa automobilística XXXVII Pujada Vall del Tenes-Sant Feliu 
de Codines. Resolució d'Alcaldia 2-11-2005

2005/02/11 2005/02/11
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2453Autorització a l'Escuderia Vall del Tenes per l'organització d'un ral·li 
automobilístic

2005/08/  2005/08/  

2453Autorització al Moto Club Cingles de Bertí de la prova " 3 hores de resistència 
enduro". Junta de Govern Local     10-10-2005

2005/10/10 2005/10/10

2453Esport Ciclista Barcelona. Pas de la Setmana Catalana de Ciclisme 2005/03/21 2005/03/25

2453Tres hores de resistència Enduro i XXXIV edició del Trial Tres Dies dels 
Cingles. 13,14 i 15 d'octubre de 2006

2006/03/31 2006/10/15

2453Autorització a Moto Club Cingles de Bertí per prova " 2 hores de resistència 
Enduro" a celebrar el 18 de novembre de 2006

2006/10/31 2006/11/18

2454Felicitació d'alcaldia a la Sra. Alba Villegas per al premi obtingut al 
subcampionat mundial de trial.

2006/08/  2006/08/  

2454Liquidacions entrades piscina estiu 2006 Penya Esportiva. 2006/09/  2006/09/  

2454Sol·licitud d'estudi previ instal·lacions i models de gestió instal·lacions 
municipals Penya Esportiva Solanes. Informe assessor Àrea d'Esports de la 
Diputació de Barcelona i valoració de les instal·lacions "Penya Esportiva 
Solanes"

2006/06/  2006/07/  

2454Expedients de gestió d'equipaments esportius. Proposta per la ratificació de 
l'acord de la Junta de Govern Local relatiu al manteniment de l'ús del camp de 
fútbol. Ple ordinari 27 de juliol de 2006

2006/07/24 2006/07/27

2454Autorització per l'organització de la XXXVIII Pujada Vall del Tenes-Sant Feliu de 
Codines. Resolució Alcaldia: 15 de juny de 2006

2006/06/01 2006/07/08

2454Autorització 4ª BTT Codinenca pels voltants de Sant Feliu de Codines 2006/03/16 2006/04/02

2454Notificació danys material i instal·lació del pavelló al SES Manuel Carrasco i 
Formiguera.

2006/06/  2006/06/  

2454Campionat de Barcelona de patinatge artístic. 2006/05/  2006/05/  

2452Horaris Secció Patinatge al pavelló temporada 2006_2007 2006/  /  2007/  /  

2492Proposta d'aprovació del programa de natació a les escoles del municipi. Curs 
2006/2007

2006/  /  2007/  /  

2452Convocatòria reunió. Tema: esports i instal·lacions esportives 2007/01/24 2007/01/24

2452Piscina Penya Esportiva Sant Feliu 2007/  /  2007/  /  

2452Torneig de Futbol Sala. Penya Blaugrana 2007/  /  2007/  /  

2452Esplai Solanes assegurança Winterthur 2007/  /  2007/  /  

2452Requeriment Consell Català de l'Esport obres pavelló 2007/  /  2007/  /  

2452Autorització a l'Escuderia Vall del Tenes-Sant Feliu de Codines per la 
celebració de la cursa automobilistica XXXIX Pujada Vall del Tenes-Sant Feliu 
de Codines

2007/03/09 2007/03/09

2452Registres d'entrada i sortida. Regidoria d'Esports 2007/  /  2007/  /  
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2452Sol·licitud presentada per Moto Club Cingles de Bertí, per realitzar la prova 
federada "3 Hores de Resistència Enduro"

2007/11/05 2007/11/05

2452Proposta per posar el nom de Francesc Cassart al pavelló i de Francisco 
Garriga al camp de futbol municipals.

2007/04/26 2007/04/26

2452Autorització per a la 4a. Edició Rally Costa Brava Històric 2007/02/23 2007/02/25

2452Petició CEIP Jaume Balmes del pavelló per festa fi de curs 2007/  /  2007/  /  

2452Curriculums esports 2007/  /  2007/  /  

2452Comunicacions esports 2007/  /  2007/  /  

2454Circuit de Tennis Taula al carrer juny 2007. Esport al carrer 2007/06/29 2007/07/01

2454Sol·licituds de Secció Ciclista  Sant Feliu de material i espais.  Activitats 6 h. 
resistència BTT 25 d'agost de 2007 i Bicitrial 21 de juliol de 2007

2007/07/21 2007/08/25

2454I Torneig de frontó Memorial Joaquim Jou i Font. 2007/09/28 2007/09/29

2454Campus d'estiu de futbol 2007 2007/  /  2007/  /  

2454Sol·licitud per organitzar un Campus per nadal i per setmana santa. 2007/  /  2007/  /  

2454Comunicació nova junta directiva 2007/  /  2007/  /  

2454Carta invitació inauguració de la remodelació del camp de futbol 2007/09/  2007/09/  

2454Club d'Hoquei Sant Feliu. Sol·licituds diverses 2007/  /  2007/  /  

2454Expedients d'organització d'activitats esportives. XXV Edició del Trial Tres Dies 
dels Cingles.

2007/10/12 2007/10/14

2454Convocatòries i reunions del Consell Municipal d'Esports. 2007/  /  2007/  /  

2454Secció Patinatge Club Hoquei. Sol·licitud utilització pavelló estiu. Trofeo 
Barcelona categoría cadet 28,29 i 30 setembre

2007/07/  2007/09/  

2454Sol·licitud trofeus a Diputació de Barcelona Àrea d'Esports. 24 h. futbol sala. 2007/08/31 2007/09/01

2454Moto Club Cingles de Bertí. Celebaració de la segona BTT Cingles de Bertí 2007/05/20 2007/05/20

2454Acord marc per a la promoció del Pla Català " Esport a l'Escola ". Consell 
Esportiu del Vallès Oriental- IES Manuel Carrasco i Formiguera i l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines

2007/  /  2007/  /  

2454Pas per la XXXV edició dels  3 dies dels Cingles 2007/06/  2007/06/  

2454Penya Esportiva Sant Feliu. Dissolució i escrit al Consell Català de l'Esport 2007/  /  2007/  /  

2454Carta aprovació petició vestidors 2007/  /  2007/  /  

2454Empresa Cliner Multiserveis,SCP. Deixar de prestar els serveis de neteja al 
pavelló poliesportiu.

2007/  /  2007/  /  

2454Sol·licitud material esportiu puntual a l'Àrea d'Esports de la Diputació de 
Barcelona. Arc inflable per a les 6 h. BTT agost 2007

2007/06/  2007/06/  
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2454Sol·licitud del Club de Petanca La Fonteta per disposar d'un terreny per 
celebrar la Melé Open pel dia 9 de setembre de 2007

2007/09/09 2007/09/09

2454Documentació tennis taula 2007/  /  2007/  /  

2628Conveni amb Moto Club Cingles de Bertí. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Festa de l'Esport. Dies 7 i 8 de juny de 2008 2008/06/07 2008/06/08

2628Prohibició venda begudes alcoholiques en las instal·lacions on es celebrin 
competicions esportives. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Consell Català de l'Esport. Subvencions: Pla Esport contra les desigualtats. 
Programa F. Actuacions suport a l'esport ciutadà corresponent al programa C. 
Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Expedients de gestió d'equipaments esportius. Piscina Municipal de Solanes. 
Entrega d'entrades i liquidacions. Any 2008.

2008/  /  2008/  /  

2628Servei de socorrisme de la piscina Solanes. Splash Sport, S.L. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Piscina municipal de Solanes. Memòria. Diverses peticions. Llistat de socis 
Penya Deportiva. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2628Conveni amb Ona Codinenca Radio. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Conveni amb el Club C.G. Can Bosch  Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Conveni amb el Centre Excursionista Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Conveni amb la Secció Ciclista del Club d'Hoquei Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2628Conveni amb el Club d'Hoquei Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Manual de pràctica física i esportiva per a la Gent Gran " Movem el Cor ". Any 
2008

2008/03/03 2008/03/03

2629Conveni amb el Club de Bàsquet Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Club Atlètic Sant Feliu. Renovació junta directiva. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Club Atlètic Sant Feliu.  Lliurament de trofeus de la lliga de tardor de frontó. Any 
2008

2008/04/12 2008/04/12

2629Activitats previstes de realitzar per les entitats esportives durant l'any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Patinatge Artístic. Sol·licitud de pista per muntar disc de campionats els dia 1 i 
2 de maig de 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Pagament subvencions a les entitats esportives. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Aprovació de l'adhesió al protocol pel servei de préstec de material esportiu i 
recreatiu de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb la Societat de Caçadors. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Canvi titular telèfon zona esportiva Solanes número 938660702 ( passa de 
l'Ajuntament al sr. J.M.E. H.G. Any 2008

2008/05/  2008/05/  

2629Entitats Esportives justificants-estat de comptes. Any 2008 2008/  /  2008/  /  
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2629Expedients de gestió d'equipaments esportius. Sol·licituds de reserva d'espais 
a la zona Esportiva Solanes

2008/  /  2008/  /  

2629Sol·licituds de les sales de la zona esportiva Solanes per actes esportius. Any 
2008

2008/  /  2008/  /  

2629Sol·licitud de trofeus. Bike Trial Legends SFC 2008. Any 2008 2008/  /  2008/07/13

2629Expedients de gestió d'equipaments esportius. Sol·licituds del pavelló 
poliesportiu i del camp de futbol municipal per a  activitats. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Competició esportiva de trial puntuable pel campionat de Catalunya, 
anomenada "Clàssiques". Moto Club Cingles de Bertí. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Sol·licitud de material esportiu de préstec. Diputació de Barcelona. Inauguració 
casa Aldees Infantils SOS. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Expedients d'organització d'activitats esportives. Circuit Diputació de Barcelona 
de tennis taula al carrer. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Assegurances espais. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Autoritzacions proves esportives. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club de Tennis Taula Sant Feliu . Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club de Futbol Sant Feliu de. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club Atletic Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb la Penya Barcelonista els Blaugrana. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb la secció de Patinatge Artístic del Club Hoquei Sant Feliu. Any 
2008

2008/  /  2008/  /  

2629Sol·licitud de Trofeus. Diputació de Barcelona. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Sol·licitud de material esportiu de préstec. Arc inflable per les tres hores de 
resistència d'enduro a Sant Feliu de Codines. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

26294 rt. Torneig de Futbol 3 x 3 .  Dies 26, 27,28 i 29 de juny a la Plaça Josep 
Umbert. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Consell Català de l'Esport. Pla Català d'Esport a l'Escola. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Expedients de gestió d'equipaments esportius. Pressupost GREEN'N S.C.P. 
manteniment piscina Solanes. Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb l' Escuderia Vall de Tenes-Sant Feliu "Club Esportiu 
Automobilista". Any 2008

2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club Esportiu Racó del Bosc. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Diversos Esports. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629III Campus C.F. Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Lliurament del segon i últim termini de les subvencions a les entitats Culturals i 
Esportives d'acord amb els convenis subscrits. Any 2008

2008/  /  2008/  /  
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2629Conveni amb el Club Billar Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club de Tennis Sant Feliu. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629Conveni amb el Club Petanca La Fonteta. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

2629 Prova de pre-selecció categoria cadet del Campionat de Barcelona.  Setmana 
1 i 2 de març de 2008

2008/03/01 2008/03/02

1989Fem Equip, Fem Ciutat. Sant Feliu de Codines 2008/10/16 2009/06/  

1989Permisos per fer carreres. BTT-Cingles de Bertí 2009/06/  2009/06/  

1989Circuit Tennis Taula 2009/06/20 2009/06/20

1989Inauguració dels vestidors del pavelló 2009/12/05 2009/12/05

198931 ena. Pujada en Costa Bigues i Riells. Moto Club Manresa. Festa Major 2009 2009/09/20 2009/09/20

1989Festa de l'Esport. Diputació de Barcelona 2009/06/06 2009/06/07

1989Moto Club Cingles de Bertí. " XI Edició 3 hores de Resistència " 2009/11/21 2009/11/21

1989Sol·licitud de Trofeus i Material Esportiu. Diputació de Barcelona 2009/  /  2009/  /  

1989Piscina Solanes. Temporada Estiu 2009 2009/  /  2009/  /  

1989"Tres dies dels Cingles". Carta a Diputació 2009/11/  2009/11/  

1989Permisos per fer carreres. Secció Ciclista del Club Hoquei. Legends i Descens 2009/07/  2009/07/  

1989Sol·licituds reserva del camp de futbol 2009/  /  2009/  /  

1989Sol·licituds reserva pavelló 2009/  /  2009/  /  

1989Sol·licitud bonificació piscina. Sra. E.G.C. 2009/  /  2009/  /  

1989Fem Equip, Fem Ciutat. Entrega Diplomes amb: Pichi Alonso i Anna Melguizo 2009/12/03 2009/12/03

1989Requeriment als antics socis de Solanes 2009/  /  2009/  /  

1989Reserves frontó 2009/  /  2009/  /  

1990Varis i Plà Català de l'Esport a l'Escola 2009/  /  2009/  /  

1990Antics socis de la Penya de Solanes. Cartes del Frontó 2009/  /  2009/  /  

1990Sol·licituds de reserva d'espais a la zona esportiva Solanes 2009/  /  2009/  /  

1990Programa "Fem Equip, Fem Ciutat" 2009/  /  2009/  /  

1990Activitats previstes a realitzar per les entitats esportives i CESF. Anys 2009-
2010

2009/  /  2010/  /  

1990Servei de socorrisme piscina Solanes. Estiu 2010. Expedient 18/2010 2010/  /  2010/  /  

1990Estatuts oficials de la Escuderia Vall del Tenes 2010/05/  2010/05/  

1990Reserves pista de frontó i padel 2010/  /  2010/  /  

1990Instàncies referides a esports 2010/  /  2010/  /  

1990Diputació de Barcelona. Material de prèstec 2010/  /  2010/  /  
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1990"Fem Equip, Fem Ciutat", sessió d'orientació pels directius 2010/04/14 2010/04/14

1990Trofeus entitats esportives 2010/03/  2010/03/  

1990Activitats previstes esports 2010/  /  2010/  /  

1990Relació dels antics socis de la Penya Solanas. Entrega dels abonaments 2010/  /  2010/  /  

1990Reserves del pavelló i horaris camp de futbol 2010/  /  2010/  /  

1990Moto Club Cingles de Bertí. " XII Edició 3 hores de resistència " 2010/11/20 2010/11/20

19913 dies dels Cingles de MTB dies 9,10 i 11 d'octubre 2010/10/09 2010/10/11

1991Diputació de Barcelona. Aplicatiu per a mesurar la dimensió econòmica de 
l'esport a nivell local(digital)

2010/  /  2010/  /  

1991Memòria de la temporada d'estiu 2010 a la piscina municipal "Les Solanes" de 
Sant Feliu de Codines

2010/  /  2010/  /  

1991Consell Comarcal del Vallès Oriental. Pla Comarcal d'Esports del V.O., en 
suport digital

2010/02/17 2010/02/17

1991Reserves de la sala de Solanes 2010/  /  2010/  /  

1991Instàncies esports, queixes, curriculums, material 2010/  /  2010/  /  

1991"Festa de l'Esport" dies 5 i 6 de juny 2010, Festa de l'Esport al carrer dia 12 de 
juny 2010 i Pujada en Costa-M.C.M. dia 6 de juny de 2010

2010/06/05 2010/06/12

1991Permís " XXII Excursió Mollet-Llafranc Motos Trial " 2010/02/  2010/02/  

2270Sol·licitud Club Hoquei cuina, menjador i biblioteca CEIP Jaume Balmes 2010/04/27 2010/04/27

2270Natació escolar curs 2010/2011 2010/05/  2010/05/  
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Codi 101.12.08.00.00

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

CULTURA Joventut

1361  Expedients de la Regidoria de Joventut, Sanitat i Serveis Socials 1983/  /  1985/  /  

1361  Expedients de la Regidoria de Joventut, Sanitat i Serveis Socials 1983/  /  1985/  /  

1359  Expedients de la Regidoria de Joventut i Infància 1990/  /  1998/  /  

1359  Expedients de la Regidoria de Joventut i Infància 1990/  /  1998/  /  

1365  Documentació relativa al XII viatge de regidors de jovent. Diputació de 
Barcelona

1996/  /  1996/  /  

1496  Esplai: casal d'estiu i colònies de Setmana Santa 1998/  /  2000/  /  

2205  Expedients de la regidoria de Joventut 1999/  /  2003/  /  

2206  Expedients de la regidoria de Joventut 2004/  /  2005/  /  

2483Proposta del programa d'activitats joves 4rt. Trimestre 2006 2006/10/16 2006/10/16

2483Proposta d'activitats de Nadal per als infants, del 27 de desembre de 2006 al 4 
de gener de 2007

2006/11/27 2006/11/27

2483I Trobada d'entitats 2006/  /  2006/  /  

2483Matricules del Casal de Setmana Santa 2006/04/  2006/04/  

2483Proposta per adjudicació contracte prestació servei de Casals Estiu 2006 2006/05/15 2006/05/15

2488Material sobre la sida de l'Agència Catalana de Joventut 2007/  /  2007/  /  

2488Concurs Literari Jove. " Sebastià Farnés Badó " 2007 2007/  /  2007/  /  

2488Pla Local de Joventut  2007-2011 2007/  /  2011/  /  

2269Projecte 4x4 dispositiu d'atenció integral per a joves 2008/04/  2008/04/  

2488Consell Comarcal. Pla Comarcal de Joventut 2008 2008/  /  2008/  /  

2266Casal de Nadal. Desembre 2009 - Gener 2010 2009/10/  2009/10/  

2266Presentació dossier informatiu per organitzar Casals d'Estiu 2010/03/23 2010/03/23

2266Casal de Setmana Santa 29, 30, 31 de març i 1 d'abril de 2010 2010/01/  2010/01/  

2267Proposta d'atorgament de llicència per a la utilització d'espais a  la zona 
esportiva Solanes per la realització d'un casal d'estiu

2010/05/25 2010/05/25
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Codi 101.12.09.00.00

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

CULTURA Promoció turística

1268Documentació relativa a Turisme 1972/  /  1981/  /  

1339  Expedients de la Regidoria d'Informació, Turisme, Relacions i Participació 
Ciutadana

1983/  /  1987/  /  

1339  Expedients de la regidoria d'Informació, Turisme, Relacions i Participació 
Ciutadana

1983/  /  1987/  /  

1338  Expedients de la Regidoria d'Informació, Comerç i Turisme 1993/  /  1996/  /  

2207  Expedients de la regidoria d'informació, comerç i turisme: Fires, Consorci de 
turisme i piscina de Saulons

1998/  /  2003/  /  

1496  Concurs de logotips 2000/  /  2000/  /  

2360Guia telefónica de Sant Feliu de Codines 2006/  /  2006/  /  

2360Delegació vot per la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental 2006/  /  2006/  /  

2486Junta General del Consorci de Turisme. Delegació de vot 2006/11/29 2006/11/29

2486Direcció General de Comerç. Horaris comercials en dies festius 2006/08/  2006/08/  

2486Llei 8/2004 d'horaris comercials. Campanya de Nadal 2006/12/  2006/12/  

2486 Expedients de promoció turística. Plans de Dinamització del Producte Turístic. 
Consorci de Turisme del Vallès Oriental

2006/11/  2006/11/  

2486Fira't. Consorci de Turisme del Vallès 2006/07/  2006/07/  

2486Moble amb cartografia turística (PIT) 2006/  /  2006/  /  

2487Topoguia de l'itinerari turístic Els 3 Monts 2007/05/  2007/05/  

2487Cartes de turisme 2007/  /  2007/  /  

15102L'alcalde amb el capgròs de la Grossa de Nadal 1862852015/  /  2015/  /  

Codi 101.12.10.00.00

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

CULTURA Juntes i comissions 
municipals de cultura

2485Comissió Municipal de Cultura 2008/  /  2008/  /  

1989Consell Municipal d'Esports 2009/02/12 2009/02/12

Codi 101.13.00.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

1339  Expedients de la regidoria de Treball, Indústria, Comerç i Agricultura 1983/  /  1985/  /  
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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

1178  Estadístiques agrícoles 1850/  /  1874/  /  

1631  Estadístiques agrícolas 1850/  /  1874/  /  

1631  Cens agrari 1922/  /  1922/  /  

1066  Cens ramader 1940/  /  1946/  /  

1090  Cens ramader 1951/  /  1964/  /  

1178  Cens agrícola 1960/  /  1960/  /  

1632Censos  i estadístiques agrícoles 1960/  /  1960/  /  

1066  Cens ramader 1960/  /  1961/  /  

1259Cens agrari 1971/  /  1982/  /  

Codi 101.13.02.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Danys a l'agricultura, plagues 
del camp, extinció d'animals 
perillosos

1090  Plaga de l'escarabats 1911/  /  1911/  /  

1066  Llibre-registre de bestiar 1941/  /  1941/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Expedient sancionador per infracció administrativa de la 
legislació d'incendis forestals. Operació retirada d'escombraries enceses al 
terraplè

1987/  /  1988/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Infracció de la legislació d'incendis forestals -abocador-

1988/  /  1989/  /  

1320Expedients de la regidoria de Governació, Serveis Municipals de Patrimoni i 
Seguretat Ciutadana. Expedient sancionador núm IN-505/89 per infracció de la 
legislació d'incendis forestals

1989/  /  1989/  /  

2573Plaga del morrut roig 2007/  /  2007/  /  

1647Sol·licitud d'una solució.  Senglars al voltant de la masia el Villar. 2008/  /  2008/  /  
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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

1090  Permisos de tala d'arbres 1962/  /  1985/  /  

2354Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca El Flaquer 2004/  /  2004/  /  

2570Díptic informatiu de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions del 
municipi

2006/  /  2006/  /  

2570Expedient de pla tècnic de gestió i de millora forestal de la finca " El Pare " 2007/  /  2007/  /  

2570Compareixença en l'expedient expropietori de la línia "Nova alimentació 
elèctrica Girona, 400 kw" ADF El Pinyó

2007/  /  2007/  /  

2570Expedient de pla tècnic de gestió i de millora forestal " Finca La Pineda " 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.13.04.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Aprofitament de les aigües, 
foment i millora del regatge

2571Recolzament petició manteniment resclosa i construcció hidrant a Fai Ecològic 2006/03/  2006/03/  

2573Gestió Sequera 2007. Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures 
excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hidrics

2007/  /  2007/  /  

19/12/2016 Pàgina 844 de 855



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines

Codi 101.13.05.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Medi ambient

1157  Lluita contra incendis 1963/  /  1963/  /  

2355Documentació relativa al grup per l'extinció de focs de Sant Feliu de Codines 1980/  /  1983/  /  

1271  Actuacions en relació als abocaments incontrolats d'aigües residuals a la riera 
de Caldes (Granges i Bogaderia Arly)

1984/  /  1985/  /  

1328  Expedients de la regidoria de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura 1987/  /  1995/  /  

1497Pla bàsic municipal per a la lluita contra incendis forestals 1991/  /  1991/  /  

1497Pla de prevenció d'incendis forestals 1991/  /  1991/  /  

1497  Incendis forestals 1994/  /  1994/  /  

1497  Pla d'acció municipal d'emergència d'incendi forestal 1995/  /  1995/  /  

2355Sol·licituds d'autoritzacions per encendre foc 1995/  /  1998/  /  

1329  Expedients de la regidoria de Medi Ambient 1996/  /  2001/  /  

1498  Pla d'acció municipal d'emergència d'incendi forestal 1997/  /  2000/  /  

2745Consell Comarcal del Vallès Comarcal notificació d'acord de Comissió de 
Govern 14/98, proposta d'aprovació del Projecte de les actuacions sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins de titularitat municipal en les zones de muntanya

1998/  /  1998/  /  

2745Consell Comarcal del Vallès Comarcal notificació d'acord de Comissió de 
Govern 14/98, proposta d'aprovació del Projecte de les actuacions sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins de titularitat municipal en les zones de muntanya

1998/  /  1998/  /  

2573Planols i DVD. Pla de prevenció d'incendis forestals. PAM 1999/  /  1999/  /  

2208  Prevenció i extinció d'incendis: Plans de vigilància contra incendis, projecte 
d'actuació en camins rurals, 2001

2001/  /  2002/  /  

2208  Expedients de la regidoria de Medi Ambient: subvencions, conveni obertura 
camí Frances Soler

2001/  /  2002/  /  

2354Rompuda de terreny forestal per a canvi de cultiu 2002/  /  2002/  /  

2572Serveis Ambientals del Vallès Oriental. Comptes anuals i informe d'auditoria. 
Exercici 2002

2002/  /  2002/  /  

2258Llistat de voluntaris contra incendis forestals 2003/  /  2003/  /  

2354Pla de vigilància complementaria contra incendis forestals. Procés de selecció 
dels informadors

2003/  /  2003/  /  

2355Mèmoria d'activitats i objectius del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental

2003/  /  2003/  /  
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2355Gestió de residus. Informació relacionada amb el Servei Comarcal de Recollida 
Selectiva

2003/  /  2004/  /  

1649Neteja de solars 2003/  /  2005/  /  

2354Reunió amb comerços i establiments d'hosteleria, pel tema de la recollida 
d'escombraries, d'acord amb la nova llei de residus

2004/07/29 2004/07/29

2355Sol·licitud d'agendes xarxa de sostenibilitat Medi Ambient 2004/  /  2004/  /  

2355Selecció dels informadors pel Pla de Vigilància complementària contra incendis 
forestals

2004/  /  2004/  /  

2355Adhesió a la xarxa ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 2004/  /  2004/  /  

2355Sol·licitud al Departament de Medi Ambient d'un mapa que han elaborat de 
capacitat sonora municipal a nivell de proposta provisional

2004/03/10 2004/03/10

2354Rompuda de terreny forestal per a  la segregació de la finca Can Bosc i canvi 
de cultiu

2004/  /  2005/  /  

2354Pla de vigilància contra incendis forestals. Procés de selecció dels informadors 2005/  /  2005/  /  

2354Projecte gestió de residus per concursar als premis Ciutat Sostenible Ecomed-
fundació fòrum ambiental

2005/01/  2005/01/  

2354Redacció del Pla de Prevenció d'incendis forestals a la urbanització Racó del 
Bosc

2005/02/  2005/02/  

2571Campanya contenidors de piles a la via urbana 2005/11/  2005/11/  

2571Fax enviat a FECSA. Tema : incidències línies elèctriques detectades pel Pla 
de Vigilància contra incendis 2005

2005/  /  2005/  /  

2258PAM. Pla d'Actuacions contra incendis forestals 2005/  /  2006/  /  

2571Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Informe qualitat 
aire Vallès-Baix Llobregat 2005. Informe qualitat aire a Catalunya 2005

2005/  /  2006/03/  

2571Diligencia/informe d'abocament il·legal al polígon industrial Pla de la Costa 2006/02/20 2006/02/20

2571Control d'abocaments realitzats per el consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besós

2006/01/01 2006/12/31

2571Relació de masies i granges de Sant Feliu de Codines. Pla Infocat 2006/03/  2006/03/  

2571Pla triennal tala, poda i estessada de vegetació per manteniment línies 
elèctriques de Fecsa Endesa 2006-2008

2006/05/  2006/05/  

2572Sol·licitud i baixa tarjeta carburant Solred vehicle vigilància forestal estiu 2006 2006/06/16 2006/09/15

2572Informe per al jutjat d'instrucció núm. 3 sobre abocament il·legal a Mas Lloveres 2006/  /  2006/  /  

2572Llista de vigilants seleccionats Pla de Vigilància 2006/  /  2006/  /  

2572Informació sobre procès de selecció informadors del pla de vigilància incendis 
forestals 2006. Document Campanya de Prevenció d'Incendis Forestals 2006

2006/  /  2006/  /  
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2572Instancies procès de selecció  informadors pla de vigilància incendis forestals 
2006

2006/  /  2006/  /  

2572Carta per dispossar aules per al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya 
per la campanya prevenció incendis

2006/05/  2006/05/  

2572Neteja de solars 2006/  /  2006/  /  

2573Pla de l'energia 2006-2015. Programa d'identificació de situacions d'impacte de 
línies elèctriques d'alta tensió en zones urbanes.

2006/  /  2006/  /  

2571Sol·licituds agendes escolars del Medi Ambient i el Desenvolupament curs 
2006-2007. (Xarxa de Ciutats i Pobles - Diputació de Barcelona)

2006/  /  2007/  /  

2573Programa de vigilància d'incendis forestals. Estiu 2006 i 2007 2006/  /  2007/  /  

2570Avaluació de la qualitat de l'aire a Catalunya 2006/  /  2008/  /  

2570Campanya de prevenció d'incendis forestals 2007. Pla Infocat 2007/  /  2007/  /  

2570Autorització tallada per arranjament de pistes forestals 2007/  /  2007/  /  

2570Trobada de pràctiques de voluntaris de l'ADF El Pinyó 2007/  /  2007/  /  

2570Autoritzacions per fer foc 2007/  /  2007/  /  

2570Cartells de revetlles amb precaució 2007/  /  2007/  /  

2570Simulacre d'activació del pla d'actuació municipal contra incendis forestals 
(PAM)

2007/  /  2007/  /  

2570Pla d'actuació municipal (PAM) en cas d'incendi forestal. Organigrama 2007 2007/  /  2007/  /  

2572Denúncies sobre la recollida porta a porta 2007/  /  2007/  /  

2572Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental. Autoritzacións entrada 
camió de Coptalia

2007/  /  2007/  /  

2573Projecte de foment de l'us de les energies renovables (RES) i l'ús racional de 
l'energia (RUE). Sessió de presentació

2007/  /  2007/  /  

2573Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Reserva d'un punt 
d'informació

2007/  /  2007/  /  

2573Horari de la Deixalleria durant els mesos de juliol i agost de 2007 2007/  /  2007/  /  

2573Autorització al Consorci per a la Gestió de Residus per trametre per correu 
electronic les actes de les sessions

2007/  /  2007/  /  

2573Agenda 21 local 2007/  /  2007/  /  

2573Associació Catalana de Municipis amb Porta a Porta 2007/12/  2007/12/  

2573Zonificació del municipi segon la protecció a la contaminació lluminosa 2007/  /  2007/  /  

2573Procés de Participació. Agència Catalana de l'Aigua 2007/11/  2007/11/  

2573Alta i baixa tarja Solred pel vehícle vigilància forestal. Estiu 2007 2007/  /  2007/  /  
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2573Delegació vot regidora Medi Ambient en el Consell Plenari del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental

2007/09/28 2007/09/28

2573Pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior. Recorden data de 
finalització termini per a comunicar el Pla a l'Oficina de Prevenció de la 
Contaminació Lluminosa

2007/  /  2007/  /  

2573Carta enviada al Consorci  per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
Baixa del Sistema Solidari

2007/09/28 2007/09/28

2573Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Comissió Executiva 2007/11/30 2007/11/30

2573Canvi climàtic 2007/  /  2007/  /  

2573Setmana de la mobilitat sostenible i segura. Del 22 al 29 de setembre de 2007 2007/09/22 2007/09/29

2573Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Preus Públics 2008. 
Consell Plenari de 12 de desembre de 2007

2007/  /  2008/  /  

2745Proposta per sol·licitud d'ajut per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals. Junta de Govern Local 28/01/2008

2007/  /  2009/  /  

2745Sol·licitud de subvenció per projectes d'ambientalització, en matèria de residus, 
d'esdeveniments i festes populars, per a l'any 2008. Junta de Govern Local 
28/01/2008

2007/  /  2009/  /  

2745Proposta per sol·licitud d'ajut per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals. Junta de Govern Local 28/01/2008

2007/  /  2009/  /  

2745Sol·licitud de subvenció per projectes d'ambientalització, en matèria de residus, 
d'esdeveniments i festes populars, per a l'any 2008. Junta de Govern Local 
28/01/2008

2007/  /  2009/  /  

1647Pla d'actuació municipal (PAM). Any 2008 2008/  /  2008/  /  

1647Abocaments incontrolats. Ctra. BV-1413 pk. 0,5 2008/  /  2008/  /  

1647Terratrèmols ocorreguts el dia 23 de juliol de 2008. Enquestes per emplenar. 
Any 2008

2008/  /  2008/  /  

1647Autoritzacions aprofitaments forestals. Any 2008 2008/  /  2008/  /  

1647Actuacions del perímetre de protecció prioritària (PPP) de Sant Llorenç de Munt-
Cingles de Bertí.

2008/  /  2008/  /  

1647Aprovació de la delimitació dels àmbits de les urbanitzacions Solanes i les 
Sabrugues als efectes de la redacció del "Pla de Prevenció d'Incendis 
Forestals"

2008/03/31 2008/03/31

1647Neteja de solars 2008/  /  2008/  /  

1647A.D.F. El Pinyó. Certificat conforme es disposa dels permisos dels propietaris 
de les finques forestals necessaris per a la concurrència als ajuts regulats per 
l'Ordre MAH/866/2008

2008/  /  2008/  /  

1647Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya. Infocat. Any 
2008

2008/  /  2008/  /  
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2570Ordre MAH/105/2008. Bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 
sostenible

2008/  /  2008/  /  

2570Procés de selecció i contractació del personal del Pla de Vigilància 
complementària per la campanya 2008

2008/  /  2008/  /  

2573Reclamacions a l'empresa Coptalia 2008/  /  2008/  /  

2573Diversos Medi Ambient 2008/  /  2008/  /  

2573Suport tècnic Diputació de Barcelona. Realització estudi de soroll a Solanes 2008/  /  2008/  /  

2745Consorsi per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2008/  /  2008/  /  

2745Net i Cont. Comanda cubell box 10 litres 2008/06/02 2008/06/02

2745Consorsi per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2008/  /  2008/  /  

2745Associació de veïns les Sabrugues. Comunicació RD. 82/2005. Regulació 
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient de nit

2008/  /  2008/  /  

2745Certificat Tratesa 2008/  /  2008/  /  

2745Net i Cont. Comanda cubell box 10 litres 2008/06/02 2008/06/02

2745Associació de veïns les Sabrugues. Comunicació RD. 82/2005. Regulació 
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient de nit

2008/  /  2008/  /  

2745Varis Coptalia.  Revisió de preus del 2005 al 2008 ( porta a porta, viària, altres ) 2008/  /  2008/  /  

2745Cartes-instàncies veïns 2008/  /  2008/  /  

2745Certificat Tratesa 2008/  /  2008/  /  

2745Varis Coptalia.  Revisió de preus del 2005 al 2008 ( porta a porta, viària, altres ) 2008/  /  2008/  /  

2745Cartes-instàncies veïns 2008/  /  2008/  /  

2746Campanya estalvi aigua 2008/  /  2008/  /  

2746Actuacions primer any " Porta a Porta " 2008/11/  2008/11/  

2746Gots més d'un sol ús 2008/  /  2008/  /  

2746Cartografia digitalitzada urbana i rústica (DXF) (Organisme de Gestió Tributària) 2008/12/  2008/12/  

2746Incidència-queixa instal·lacions esportives i celebracions dels actes a Zona 
Esportiva de Solanes

2008/12/  2008/12/  

2746Campanya autocompostatge 2008/  /  2008/  /  

2746ResolucióMAH/69/2008, de 12 de març. Convocatòria ajuts per a la realització 
d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per l'any 2008

2008/  /  2008/  /  

2746Sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica. Millora de l'eficiència erergètica de les instal·lacions actuals de 
potabilització, abastament, depuració d'aigües residuals i dessalinització

2008/  /  2008/  /  

2746Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2008/  /  2008/  /  

2746Campanya de reforç Form 2008/06/  2008/06/  
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2746Sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat 
exterior existent

2008/  /  2008/  /  

2746Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 2008/  /  2008/  /  

2746Cartografia digitalitzada urbana i rústica (DXF) (Organisme de Gestió Tributària) 2008/12/  2008/12/  

2746Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2008/  /  2008/  /  

2746Campanya de reforç Form 2008/06/  2008/06/  

2746Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 2008/  /  2008/  /  

2746Premi a la millor iniciativa local. Estalvi d'energia 2008. Estalvi d'aigua 2008 2008/  /  2008/  /  

2746Gots més d'un sol ús 2008/  /  2008/  /  

2746Campanya estalvi aigua 2008/  /  2008/  /  

2746Incidència-queixa instal·lacions esportives i celebracions dels actes a Zona 
Esportiva de Solanes

2008/12/  2008/12/  

2746Campanya autocompostatge 2008/  /  2008/  /  

2746ResolucióMAH/69/2008, de 12 de març. Convocatòria ajuts per a la realització 
d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per l'any 2008

2008/  /  2008/  /  

2746Sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica. Millora de l'eficiència erergètica de les instal·lacions actuals de 
potabilització, abastament, depuració d'aigües residuals i dessalinització

2008/  /  2008/  /  

2746Sol·licitud de subvenció per a actuacions en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat 
exterior existent

2008/  /  2008/  /  

2746Premi a la millor iniciativa local. Estalvi d'energia 2008. Estalvi d'aigua 2008 2008/  /  2008/  /  

2746Actuacions primer any " Porta a Porta " 2008/11/  2008/11/  

432Proposta per la modificació d'aspectes puntuals de l'ordenança municipal de 
neteja i gestió de residus municipals

2008/  /  2009/  /  

2746Recollida Festes de Nadal 2008/  /  2009/  /  

2746Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament 2008/  /  2009/  /  

2746Recollida Festes de Nadal 2008/  /  2009/  /  

2746Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament 2008/  /  2009/  /  

432Campanya ús boc'n roll Institut SES Carrasco i Formiguera 2009/  /  2009/  /  

432Calendaris Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2009/  /  2009/  /  

432Butlletes Deixalleria 2008. Bonificació taxa escombraries 2009 2009/  /  2009/  /  

432Proposta de sol·licitud de bonificació taxa escombreries 2009 2009/  /  2009/  /  

432Campanya ús de la carmanyola a les escoles 2009/  /  2009/  /  
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432Coptalia 2009/  /  2009/  /  

432Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs. Sessió de Junta General de 
Consorci i CCB Serveis Mediambientals, S.A. de 10 de desembre de 2008

2009/  /  2009/  /  

432Ajuts per a la recollida de la Form ( Agència de Residus de Catalunya). 2009/  /  2009/  /  

1647Neteja de parcel·les. Any 2009 2009/  /  2009/  /  

1647Contaminació acústica. Departament Medi Ambient i Habitatge. Direcció 
General de Qualitat Ambiental

2009/  /  2009/  /  

1647Cartes enviades, instàncies veïns 2009/  /  2009/  /  

1648Pla de vigilància contra incendis forestals 2009/  /  2009/  /  

1648Resolució MAH/531/2009, de 24 de febrer. Ajuts per a la realització 
d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

2009/  /  2009/  /  

1648Ban 2009.  Prohibició fer foc 2009/  /  2009/  /  

1648Temporal de vent. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona. 
Programa complementari " Assistència amb motiu del temporal de vent"

2009/01/  2009/01/  

1648Autorització de la Generalitat de Catalunya per tala d'arbrat 2009/  /  2009/  /  

1648Consorci per a la Defensa de la Conca del Bèsos. " Els ocells de la Conca del 
Besòs"

2009/  /  2009/  /  

1648A.D.F. El Pinyó. Certificat de 2009 conforme es disposa dels permisos dels 
propietaris de les finques forestals necessaris per a la concurrència als ajuts 
regulats per l'Ordre MAH/105/2008

2009/  /  2009/  /  

1648Cartes d'agraïment pels treballs del " Pi de les Arreletes " 2009/  /  2009/  /  

1648Estudi. " Camí de vianants a la BV-1485 fins al Parc Usart T.M. Sant Feliu de 
Codines

2009/  /  2009/  /  

1648Organigrama i fitxa del PAM 2009/  /  2009/  /  

1648Sol·licitud informe vinculant de la situació sanitària de l'explotació activa del Sr. 
R.S.R.  Any 2009

2009/  /  2009/  /  

1648Butlletes deixalleria 2009/  /  2009/  /  

1648Diputació de Barcelona. Serveis d'infraestructures viaries i mobilitat. Denúncia 
obra. Situació carretera BP-1241, pk. 13,550 i 13,700

2009/02/25 2009/02/25

1648Pla de desplagament recollida selectiva de la FORM ( Agència de Residus de 
Catalunya)

2009/  /  2009/  /  

1648 Sra. Cristina Ubeda VicenteAbocament de runes. Incidència abocament runes Sra. C.U.V. Agència de 
Residus de Catalunya

2009/  /  2009/  /  

1648Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 2009/  /  2009/  /  

1648Circulars Informatives PAM 2009/  /  2009/  /  

1648Requeriment neteja parcel·les als propietaris. Any 2009 2009/  /  2009/  /  
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1648Pla de prevenció d'incendis forestals (PPI). Any 2009 2009/  /  2009/  /  

1648Campanya bosses reutilitzables 2009/  /  2010/  /  

1648Resolució d'aprovació del Pla Triennal de tala de la Generalitat de Catalunya 2009/  /  2011/  /  

1647Campanya autocompostatge casolà 2010/  /  2010/  /  

1647Sol·licitud de butlletes deixalleria 2010/  /  2010/  /  

Codi 101.13.06.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Representativitat agropecuària

1259Documentació per la constitució de les juntes locals sindicals 1973/  /  1975/  /  

1259Institut nacional de colonització o reforma i desenvolupament agrari 1974/  /  1974/  /  

1259Institut nacional per la conservació de la natura 1978/  /  1978/  /  

1259Consell d'agricultura 1981/  /  1981/  /  

1672Eleccions a la cambra agrària local 1994/  /  1994/  /  

2258Presentació: Corporcaió Medi Ambient. Dades estadístiques 2000/  /  2000/  /  

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

1157  Junta local de defensa contra les plagues del camp 1908/  /  1922/  /  

1066  Documentació relativa al servei nacional de reforma econòmica i social de la 
terra. Recuperació agrícola

1939/  /  1941/  /  

1066  Junta local de foment pecuari 1940/  /  1946/  /  

1647Pla d'actuació municipal (PAM) 2008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

COL·LECCIONS FACTÍCIES Arxiu d'imatges

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p280.

Postal vista panoràmica del Santuari de Nostre Senyora del Puiggraciòs 1971971920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p281. (Al peu de foto del llibre aparaix 
com Aplec de Sant Miquel del Fai)

Aplec a Sant Sadurni 1981981920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p280.

Postal Aplec a Sant Miquel del Fai 1981981920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p280.

Postal Vista del "Padró" 2002001920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.268

Postal dels tres tombs 2152151920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.280

Fotografia de l'Aplec de Sant Sebastià 2162161920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.278

Postal processó del Corpus 2172171920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.278

Postal Capella del Sant Sepulcre a l'església parroquial 2192191920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.287

Postal vista del barri de la Sagrera 2202201920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.287

Postal vista del barri de la Venderia 2212211920/  /  1940/  /  

15102Postal vista del Prat de Dalt 2222221920/  /  1940/  /  

15102Postal vista panoràmica 2232231920/  /  1940/  /  

15102Postal vista panoràmica 2242241920/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p198

Postal  de la vista plaça l'actualment Josep Umbert Ventura 2132131920/  /  1946/  /  

15102Nous gegants 2312311923/  /  1923/  /  

15101Panoràmica de la plaça de la Font de les Albes amb les moreres acabades de 
plantar

111930/  /  1940/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p194

Postal Runes a la porta de l'església amb un cartell de "Edifici Apropiat" 2012011936/  /  1939/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p194 (Al peu de foto del llibre l'autor 
és Mossen Jaume Pinent)

Postal Runes a la porta de l'església 2022021936/  /  1939/  /  
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15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p195 (Al peu de foto del llibre l'autor 
és Mossen Jaume Pinent)

Postal nau central de l'església en runes 2032031936/  /  1939/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p195

Postal façana principal de  l'església en runes 2042041936/  /  1939/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p196

Postal nau lateral de l'església en runes 2052051936/  /  1939/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p195

Postal del cimbori de l'església en runes 2062061936/  /  1939/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p203

Postal reconstrucció columna de l'esglèsia 2072071940/  /  1946/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p203

Postal reconstrucció columna de l'esglèsia 2082081940/  /  1946/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p203

Postal reconstrucció sostre de l'esglèsia 2092091940/  /  1946/  /  

15102Postal reconstrucció nau central de l'esglèsia 2102101940/  /  1946/  /  

15102Postal reconstrucció nau central de l'esglèsia 2112111940/  /  1946/  /  

15102Postal obres reconstrucció de l'esglèsia 2122121940/  /  1946/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.273

Postal processó del Corpus 2182181941/  /  1941/  /  

15101Panoràmica de la plaça de la Font de les Albes 221950/  /  1960/  /  

15102 Còpia reduida de la fotografia R. 231
Fotografia extreta de l manament de pagament número 445 del 31 
d'octubre de 1955

Nous gegants 2322321955/  /  1955/  /  

15102 Fotografia extreta de l manament de pagament número 445 del 31 
d'octubre de 1955

Nous gegants: el Baronet i la Pubilla 2332331955/  /  1955/  /  

15102Nous gegants: el Baronet i la Pubilla 2342341955/  /  1955/  /  

15101Col·locació de la primera pedra de l'escola i dels Blocs de la Cooperativa 92831967/  /  1967/  /  

15101Visita del President de la Diputació a la guarderia infantil 1271211967/  /  1973/  /  

15100  Fotografies d'inauguracions i presa de possessió d'alcaldes i regidors 1967/  /  1978/  /  

15101Inauguració del Museu a l'Hospital Santacruz 1091091970/09/20 1970/09/20

1008Fotografies de la inauguració de l'escola 1972/  /  1972/  /  

15101Visita de la Princesa Sofia per a la inauguració de "Les Aldees Infantils" 1451281972/11/08 1972/11/08

15101Inauguració de "Les Aldees Infantils" 1491461972/11/08 1972/11/08

15101Inauguració de "Les Aldees Infantils" 1521501972/11/08 1972/11/08

15101Dinar per a la Inauguració de "Les Aldees Infantils" 1581531972/11/08 1972/11/08

15101Obres de remodelació de la plaça de la Font dels Albes 631973/02/  1973/02/  
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15101Inauguració de la  de remodelació de la plaça de la Font dels Albes 871973/02/  1973/02/  

15101Inauguració de la  de remodelació de la plaça de la Font dels Albes 2091973/02/  1973/02/  

15101Font de la Verge del Carme a la plaça dels Albes 21211973/02/24 1973/02/24

15101Visita a les obres de l'escola del Delegat del Ministeri d'Educació 108931973/10/  1973/10/  

15101Inauguració escola Carrero Blanco 82771974/09/  1974/09/  

15102Geganta La pubilla 2352351977/  /  1977/  /  

15101Homenatge a Isidre Puig "Tacó" 1631591982/07/23 1982/07/23

15101Inauguració de la remodelació del Parc Usart 1801641982/04/18 1982/04/18

15101Vista general del Parc Usart 1821821982/  /  1982/  /  

15102Els gegants 2382361984/09/15 1984/09/15

15101Inauguració de la Caserna de la Guardia Civil 1201181985/12/08 1985/12/08

15102Els gegants i capgrossos 2392391985/09/13 1985/09/13

15102Trobada de gegants i capgrossos 2462401990/05/06 1990/05/06

15102Trobada de gegants i capgrossos i festa infantil de l'escuma 2502471990/05/06 1990/05/06

15102Trobada de gegants i capgrossos i arrossada popular 2552511990/05/06 1990/05/06

15102Trobada de gegants 2562561991/05/05 1991/05/05

15101Restauració quadre de l'església feta per la Generalitat de Catalunya 1161151993/09/18 1993/09/18

15102Trbada de gegants pel casament del Baronet  i la Pubilla. 2652601993/05/02 1993/05/02

15102Trobada de gegants 2592561995/05/07 1995/05/07

15101Vista del mirador del Parc Usart 1811811997/01/26 1997/01/26

15101Signatura a la seu de la Fundació "la Caixa"  conveni entre l'Ajuntament i la 
Caixa pel manteniment de la Biblioteca

1141141998/05/20 1998/05/20

15101Inauguració de la Rotonda a la carretera 1171172000/  /  2000/  /  

15102 Publcada a P. Andrés de Palma de Mallorca: Historia de la Villa de 
San Felio de Codines, 1946, p.129

Reproducció d'una vista antiga del  Pont del Follet 2142142000/  /  2000/  /  

15101Inauguració de l'edifici de l'Ajuntament 48222005/10/16 2005/10/16

15101Equipament de la Biblioteca Muncipal abans de la inauguració 71642006/  /  2006/  /  

15101Inauguració del Monument al Donats de Sang 1131102006/06/  2006/06/  

15101Presa de possessiío de l'Aldalde Sr. Pere Pladevall Vallcorba 76722007/  /  2007/  /  
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