
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Constitució i terme municipal Delimitacions del terme municipal
1004Codi 101.01.01.00 Sèrie

622Expedient treballs topogràfics d'atermenament Súria, Castelladral, Sallent, 
Balsareny i Santpedor

1926/  /  1926/  /  

34Delimitació del sòl urbà de Castellnou de Bages 1975/  /  1982/  /  

318Expedient d’adopció de l'escut heràldic del municipi 1989/  /  1996/  /  

318Expedient d'atermenament 2004/  /  2005/  /  

318Expedient d'alteració del terme municipal limítrof a Santpedor 2007/  /  2007/  /  

589Expedient de secretaria : Delimitació del terme municipal de Castellnou de 
Bages

13132013/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Cartipàs de la corporació local
1014Codi 101.01.02.00 Sèrie

92Expedient de constitució de l'Ajuntament de Castellnou de Bages 1891/  /  1893/  /  

318Expedient de constitució de l'Ajuntament de la legislatura 2003/  /  2006/  /  

567Expedient de secretaria : constitució nou Ajuntament 17172011/  /  2011/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Cessaments de regidors / consellers
1015Codi 101.01.02.00 Sèrie

318Expedient de renúncia de regidor 1998/  /  1998/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Declaracions d'interessos dels 
membres de la corporació local1017Codi 101.01.02.00 Sèrie

318Registre d'interessos dels membres de la Corporació 1999/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Delegacions de funcions a regidors / 
consellers1018Codi 101.01.02.00 Sèrie

318Escriptura d'apoderament de l'Ajuntament 1958/04/16 1958/04/16

318Expedient de delegació de funcions tinent d'alcalde 1992/  /  1992/  /  

318Expedient del regidor relatiu al seu estat administratiu 1999/  /  1999/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Preses de possessió de l'alcalde i 
dels regidors / del president i dels 
consellers

1022Codi 101.01.02.00 Sèrie

92Expedient de constitució de l'Ajuntament 1971/  /  1971/  /  

92Expedient de constitució de l'Ajuntament 1973/  /  1973/  /  

98Expedient de presa de possessió de regidors (credencials) 661991/  /  1991/  /  

98Expedient de constitució de l'Ajuntament 661991/  /  1991/  /  

98Declaració d'interessos dels membres de la Corporació 661991/  /  1991/  /  

171Expedient de constitució de l'Ajuntament 1995/  /  1995/  /  

177Expedient de constitució de l'Ajuntament 1999/  /  1999/  /  

318Expedient de constitució de l'Ajuntament de la legislatura 2007/06/16 2011/06/16

378Expedient de secretaria: presa de possessió 112010/  /  2010/  /  

381Expedient de secretaria : modificació dels nomenaments dels membres de la 
Junta de Govern Local, dels tinents d'Alcalde i de les delegacions de les àrees 
de gestió

32322010/  /  2010/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Cartipàs municipal Renúncies de l'alcalde i dels regidors 
/ del president i dels consellers1024Codi 101.01.02.00 Sèrie

567Expedient de secretaria  : renúncia càrrec de regidora   i pressa possessió de 
regidor

24242011/  /  2011/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Llibres d'actes del Ple de la 
corporació local1028Codi 101.01.03.00 Sèrie

129Llibre d'actes del ple 1890/  /  1891/  /  

129Llibre d'actes del ple 1892/  /  1893/  /  

129Llibre d'actes del ple 1893/  /  1896/  /  

129Llibre d'actes del ple 1895/  /  1895/  /  

129Llibre d'actes del ple 1895/  /  1896/  /  

129Llibre d'actes del ple 1898/  /  1898/  /  

129Llibre d'actes del ple 1899/  /  1899/  /  

129Llibre d'actes del ple 1900/  /  1900/  /  

129Llibre d'actes del ple 1901/  /  1901/  /  

129Llibre d'actes del ple 1901/  /  1901/  /  

129Llibre d'actes del ple 1902/  /  1902/  /  

129Llibre d'actes del ple 1902/  /  1902/  /  

128Llibre d'actes del ple 1904/  /  1906/  /  

128Llibre d'actes del ple 1910/  /  1911/  /  

128Llibre d'actes del ple 1912/  /  1914/  /  

128Llibre d'actes del ple 1917/  /  1920/  /  

128Llibre d'actes del ple 1922/  /  1924/  /  

128Llibre d'actes del ple 1924/  /  1928/  /  

128Llibre d'actes del ple 1928/  /  1932/  /  

621Llibre d'actes del ple 1943/  /  1950/  /  

36Llibre d'actes del ple 1951/01/09 1958/03/26

621Llibre d'actes del ple 1958/  /  1967/  /  

36Llibre d'actes del ple 1970/07/01 1976/12/23

36Llibre d'actes del ple 1977/01/01 1981/02/22

37Llibre d'actes del ple 1983/  /  1987/  /  

37Llibre d'actes del ple 1987/02/02 1987/12/31

37Llibre d'actes del ple 1988/03/02 1989/12/04

37Llibre d'actes del ple 1990/01/08 1991/12/02
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

394Llibre d'actes del ple 1992/  /  1997/  /  

395Llibre d'actes del ple 1998/  /  2002/  /  

396Llibre d'actes del ple 2003/  /  2004/  /  

396Llibre d'actes del ple 2008/  /  2008/  /  

396Llibre d'actes del ple 2009/  /  2009/  /  

396Llibre d'actes del ple 2010/  /  2010/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Mocions i proposicions
1029Codi 101.01.03.00 Sèrie

375Expedient de secretaria : moció relativa a la participació dels ingressos estatals 
per part dels ens locals

552009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria : Moció situació de la pagesia professional catalana 31312009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : moció del grup municipal CIU cessió local 47472009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : moció implantació continuada urgències base 
territorial departament de salut

48482009/  /  2009/  /  

379Expedient de secretaria : moció del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) de suport a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

662010/  /  2010/  /  

379Expedient de secretaria : moció de l'associació Castellnou de Bages Decideix 
per donar suport a una consulta relativa a la independència de la nació catalana

772010/  /  2010/  /  

569Expedient de secretaria : Mocions ple , relatiu a la inversió lingüística 29292011/09/13 2011/09/13

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Preguntes dels grups municipals / 
comarcals1031Codi 101.01.03.00 Sèrie

615Grups municipals . Regidors de l'oposició. Correspondència, mocions, peticions 
etc.

2008/  /  2009/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Sessions del Ple de la corporació local
1032Codi 101.01.03.00 Sèrie

36Extractes de les actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

111970/06/01 1980/06/01

36Esborranys d'actes del Ple 1981/10/29 1983/10/05

38Expedient de sessió del ple 1990/  /  1994/  /  

318Expedient de sessió del ple 1998/  /  2005/  /  

190Expedient de sessió del ple 1999/  /  1999/  /  

201Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple 2000/  /  2000/  /  

201Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple 2001/  /  2002/  /  

201Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple 2003/  /  2003/  /  

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/12/29

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/11/21

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/10/14

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/05/19

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/06/16

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/12/22

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/11/14

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/03/14

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/01/17

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/05/30

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2005/  /  2005/05/02

201Expedient de sessió del ple 2005/  /  2006/  /  

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2006/  /  2006/01/23

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2006/  /  2006/02/13

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2006/  /  2006/05/15

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2006/  /  2006/11/13

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2006/  /  2006/11/20

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2006/07/10 2006/07/10

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2006/03/20 2006/03/20

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/01/15
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/04/25

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/06/13

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/11/26

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/02/02

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/03/19

201 Sense signarActa del Ple ordinari de l'Ajuntament 2007/  /  2007/05/21

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2007/11/14 2007/11/14

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2008/10/06 2008/10/06

201 Sense signarActa del Ple extraordinari de l'Ajuntament 2008/11/10 2008/11/10

407Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple ordinari 2008/12/15 2008/12/15

407Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple ordinari 2008/10/06 2008/10/06

407Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple ordinari 2008/11/10 2008/11/10

407Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple extraordinari 2009/03/16 2009/03/16

407Expedient de sessió del ple: documentació aportada al Ple ordinari 2009/01/27 2009/01/27

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Actes de la Junta Provincial contra 
l'analfabetisme1210Codi 101.01.03.00 Sèrie

318Expedients d’aprovació de moció 1993/  /  2004/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Ordenances fiscals
1216Codi 101.01.03.00 Sèrie

407Llibre d'ordenances municipals 1989/  /  1997/  /  

300Expedient de modificació de les ordenances fiscals 23231990/  /  1992/  /  

300Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1993/  /  1993/  /  

300Expedient de modificació de les ordenances fiscals 72721994/  /  1997/  /  

300Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1999/  /  2001/  /  

300Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals relatives a la modificació i 
adaptació a l'Euro

2002/  /  2002/  /  

300Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2003/  /  2004/  /  

300Ordenança fiscal 4 relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua)

2005/  /  2005/  /  

300Estudi de costos de les ordenances fiscals de 2005/  /  2005/  /  

300Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2006/  /  2006/  /  

300Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2009/  /  2009/  /  

569Expedient de secretaria  : ordenances fiscals 27272012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria : ordenances fiscals 22222013/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Ple Reglaments de la corporació local
1218Codi 101.01.03.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1952/  /  1952/  /  

591Expedient de secretaria : ordenança de gestió de residus 372013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : Reglament del servei d'arxiu municipal 45452013/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Alcaldia Llibres de decrets d'alcaldia / 
presidència1038Codi 101.01.04.00 Sèrie

148Edictes 1904/  /  1906/  /  

397Llibre de decrets d’alcaldia 1990/  /  2000/  /  

398Llibre de decrets d’alcaldia 2001/  /  2005/  /  

399Llibre de decrets d’alcaldia 2006/  /  2010/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Alcaldia Assumptes contencioso-civils
1040Codi 101.01.04.00 Sèrie

148Auditoria de guerra relativa a les persones assassinades (3) i empresonades 
(0) durant la Guerra Civil

1939/04/29 1939/04/29

148Auditoria de guerra relativa als desperfectes causats per la Guerra Civil 1939/02/26 1949/04/07

98Expedient d'alcaldia relatiu a la inclusió de Castellnou com a zona afectada pel 
decret 180/97

111991/  /  1991/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Alcaldia Dossiers d'Alcaldia
1042Codi 101.01.04.00 Sèrie

97Canvi d'alcaldia 24241989/  /  1989/06/22

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Alcaldia Llibres de resolucions d'alcaldia / 
presidència1044Codi 101.01.04.00 Sèrie

36 BuitLlibre de resolucions d’Alcaldia 1963/  /  1963/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Junta de govern local Llibres d'actes de la Junta de Govern 
local / de la Comissió Permanent del 
Ple comarcal

1045Codi 101.01.05.00 Sèrie

621Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1929/  /  1931/  /  

318Expedient de sessió de la comissió de govern 2008/  /  2008/  /  

400Llibre actes de la Junta de Govern local 2010/  /  2010/  /  

400Llibre actes de la Junta de Govern local 2011/  /  2011/  /  

400Llibre actes de la Junta de Govern local 2012/  /  2012/  /  

400Llibre actes de la Junta de Govern local 2013/  /  2013/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Junta de govern local Sessions de la Junta de Govern local  
/ de la Comissió Permanent del Ple 
comarcal

1046Codi 101.01.05.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorActa junta municipal 1923/  /  1923/  /  

36Llibre d'actes de la Junta Pericial del cadastre 1957/  /  1961/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Junta de govern local Llibres d'actes de la Comissió 
Municipal Permanent1048Codi 101.01.05.00 Sèrie

400Llibre d'actes de la Junta de Govern Local 2009/  /  2009/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Junta de govern local Sessions de la Comissió de Govern
1049Codi 101.01.05.00 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1868/  /  1869/  /  

621Llibre d'actes de la Comissió gestora 1935/  /  1943/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de Comissions, Juntes, 
Consells i Ponències1055Codi 101.01.08.00 Sèrie

621Llibre d'actes de la Junta pericial 1916/  /  1946/  /  

621Llibre actes junta del pòsit 1940/  /  1940/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Comissió d'Obres
1056Codi 101.01.08.00 Sèrie

20Comissió especial per a l'administració urbanística de Castellnou de Bages: 
llibre d'actes, convocatòries, subrogació de competències, relació d'expedients 
de llicències d'obres tramitades

1985/  /  1990/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local de Sanitat
1062Codi 101.01.08.00 Sèrie

148Documentació de gestió en matèria de sanitat 1862/10/27 1943/01/18

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorActa de la Junta local de Sanitat 1939/  /  1939/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local del Cens de 
Població1063Codi 101.01.08.00 Sèrie

643Expedient de constitució de la Junta municipal del cens electoral 1954/  /  1954/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Expedients de la Junta Local del 
Cens de Població1077Codi 101.01.08.00 Sèrie

643Expedient de constitució de la Junta municipal del cens electoral 1945/  /  1945/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Municipal del Cens 
electoral1084Codi 101.01.08.00 Sèrie

135 Actes de la Junta LocalActes de la Junta Municipal del Cens Electoral 1897/  /  1910/  /  

135Acta de la taula electoral de la Junta Municipal del Cens Electoral 1915/  /  1915/  /  

135 Actes de la Junta LocalActes de la Junta Municipal del Cens Electoral 1917/  /  1917/  /  

135 Actes de la Junta LocalActes de la Junta Municipal del Cens Electoral 1930/  /  1930/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Comissió de Foment
1087Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorJunta municipal cens de camperols 1935/  /  1935/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local de 
Beneficència1099Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorActa de la Junta local de beneficència 1940/  /  1940/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local de Defensa 
Passiva1102Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local de defensa passiva 1942/  /  1942/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local de Foment 
Pecuari1103Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local de foment pecuari 1932/  /  1932/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local de foment pecuari 1939/  /  1939/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local de 
Proveïments1109Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local de recursos 1943/  /  1943/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Local d'Informació 
Agrícola1113Codi 101.01.08.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local d'informació agrícola 1927/  /  1927/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de la Junta local d'informació agrícola 1937/  /  1937/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorJunta municipal credito agrícola 1940/  /  1940/  /  

639Expedient de la Junta local d'informació agrícola 1944/  /  1944/  /  

02/06/2020 Pàgina 11 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Municipal
1116Codi 101.01.08.00 Sèrie

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1870/  /  1870/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1884/  /  1885/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1889/  /  1889/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1891/  /  1891/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1891/  /  1895/  /  

129Llibre d'actes del ple 1893/  /  1893/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1894/  /  1895/  /  

129Llibre d'actes de la Junta d'Associats de l'Ajuntament de Castellnou de Bages 1895/  /  1895/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1898/  /  1898/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1899/  /  1899/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1900/  /  1900/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1900/  /  1900/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1900/  /  1901/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1901/  /  1901/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1902/  /  1902/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1902/  /  1909/  /  

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1907/  /  1907/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Municipal 
d'Ensenyament1119Codi 101.01.08.00 Sèrie

621Acta de la Junta d'ensenyament 1924/  /  1924/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorActa de la Junta d'ensenyament 1931/  /  1931/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Municipal 
d'Ensenyança Primària1120Codi 101.01.08.00 Sèrie

134Llibre d'actes de les sessions de la Junta Local d'Escoles o de la Junta Local 
d'Instrucció Primària

1902/08/19 1922/09/28

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Actes de la Junta Pericial
1121Codi 101.01.08.00 Sèrie

129Llibre d'actes de la Junta Municipal d'associats a l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

1874/  /  1874/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorJunta pericial del cadastre 1928/  /  1928/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Expedients de la Comissió d'Ajuda 
Familiar1125Codi 101.01.08.00 Sèrie

77Expedient de constitució de la Comissió d'ajuda familiar 1957/  /  1957/  /  

77Llibre d'actes de la Comissió d'ajuda familiar 1957/  /  1962/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comissions, Juntes i Consells Expedients de la Junta Local de 
Proveïments1148Codi 101.01.08.00 Sèrie

100Delegació local de Proveïments 1946/  /  1946/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Participació ciutadana Enquestes i estudis sociològics 
d'opinió1174Codi 101.01.11.00 Sèrie

100Memòria 1947/  /  1947/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Participació ciutadana Queixes, suggeriments i propostes
1178Codi 101.01.11.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient d'agrupació intermunicipal per tenir secretari compartit 1940/  /  1940/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la revisió dels comptes generals municipals 1995/  /  1998/  /  

19Expedient d'ordre d'execució de gos perillós 441996/  /  1996/  /  

319Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania relatiu al servei rebut pel 
servei de correus

1997/  /  1997/  /  

319Expedients de queixes i peticions del grup PSC-PMC 1999/  /  1999/  /  

321Expedient de secretaria relatiu al nomenament de càrrecs del Jutjat de Pau 2000/  /  2002/  /  

319Expedients de queixes i peticions s 2001/  /  2001/  /  

319Expedients de queixes i peticions dels grups municipals d'oposició 2001/  /  2001/  /  

319Expedients de queixes i peticions dels regidors del PSC 2001/  /  2003/  /  

319Expedients de reclamació d'indemnitzacions 2002/  /  2002/  /  

319Expedients de queixes i peticions relatiu a l'assemblea de l'Entitat Urbanística 
de Conservació de la urbanització del Serrat, presentat a la Sindicatura de 
Greuges i a la Direcció General de l'Administració Local

2003/  /  2003/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la petició de l' Institut Català del Consum per 
tal que intervingui en les anomalies de la xarxa telefònica

2003/11/  2003/11/  

321Expedient de secretaria relatiu a la queixa presentada per Entitat Urbanística de 
Conservació de la urbanització del Serrat a la Sindicatura de Greuges

2003/  /  2003/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la queixa al Síndic de Greuges per la 
dissolució de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització del Serrat

2004/  /  2004/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la incidència d'una línia elèctrica de baixa 
tensió a la Figuerola

2005/  /  2005/  /  

319Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania 2005/  /  2007/  /  

319Expedients de queixes i suggeriments  relatiu a una barbacoa 2006/  /  2006/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a l'incendi del dia 7 de juliol 2006/  /  2006/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la titularitat de la carretera d'accés a Castellnou 2006/  /  2006/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a l'agressió d'un gos, 2006/  /  2006/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a la queixa presentada al Síndic de Greuges 
pels desperfectes soferts a la seva propietat

2006/  /  2007/  /  

319Expedients de queixes i peticions dels grups municipals d'oposició 2007/  /  2007/  /  

614Queixes per sorell a una parcel·la 2008/  /  2008/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

614Respostes del Síndic de Greuges referent a queixes presentades sobre el 
POUM

2008/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Adhesions a organitzacions 
associatives d'ens locals1181Codi 101.01.12.00 Sèrie

33Associació de Propietaris de la urbanització La Figuerola de Castellnou: 
estatuts, llistats de socis i fotocòpies de les escriptures de compra-venda de 
diverses parcel·les de la Figuerola (inclou índex)

1971/  /  1984/  /  

28Constitució de l'Entitat de Conservació de Pinedes de Castellnou 1981/  /  1989/  /  

24Entitat de Conservació del Serrat 1982/  /  1987/  /  

121Creació i dissolució de l'Entitat Urbanística de Conservació de Pinedes 1988/  /  2001/  /  

375Expedient de secretaria : aprovació dels estatuts de l'Associació de Defensa 
Forestal de Castellnou de Bages

662009/  /  2009/  /  

591Expedient de secretaria : inscripció al partit polític d'Esquerra Republicana de 
Catalunya ERC al registre municipal de Castellnou de Bages com a entitat

41412013/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Constitució de consorcis
1184Codi 101.01.12.00 Sèrie

319Consorci Cardener Turisme 2001/  /  2003/  /  

325Expedients de sessions del Consell Plenari del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus

2004/  /  2009/  /  

319Consorci Cardener Turisme 2005/  /  2006/  /  

325Expedient de propostes del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 2008/  /  2008/  /  

381Expedient de secretaria : designació del representant de l'Ajuntament de 
Castellnou de Bages al Consorci del Bages per a la gestió dels residus

34342010/  /  2010/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Constitució de mancomunitats
1186Codi 101.01.12.00 Sèrie

97Mancomunitat Intermunicipal del Bages 1983/  /  1983/  /  

190Aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis per 
l'abocador del Bages

16161986/  /  1999/  /  

99 Propostes d'acord, convocatòries i actesMancomunitat de Municipis del Bages per l'abocador: actes, convocatòries, 
propostes d'acord

1987/  /  1995/  /  

168Mancomunitat de municipis del Bages per l'abocador 1997/  /  1997/  /  

190Actes de les assemblees de la Mancomunitat per l'abocador del Bages 1999/  /  1999/  /  

325Documents de gestió de la Mancomunitat de Municipis del Bages per l'Abocador 2002/  /  2002/  /  

376Expedient de secretaria: adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 18182009/  /  2009/  /  

381Expedient de secretaria : aprovació definitiva de la modificació dels estatus de 
la Mancomunitat del Bages per al Sanejament

33332010/  /  2010/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Constitució d'entitats municipals 
descentralitzades1188Codi 101.01.12.00 Sèrie

353Actes de fundació i estatuts de l'entitat La Natura gent gran de Castellnou de 
Bages

2003/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Dissolució d'entitats municipals 
descentralitzades1196Codi 101.01.12.00 Sèrie

353Estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització del Serrat 1986/  /  1986/  /  

353Documentació de gestió de l'Entitat Urbanística de Conservació de la 
urbanització del Serrat

1986/  /  1991/  /  

352Actes de les sessions de l'assemblea de l'Entitat Urbanística de Conservació de 
la urbanització de Pinedes

1988/  /  1995/  /  

352Llibre d'actes de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

1990/  /  2001/  /  

353Documentació de gestió de l'Entitat Urbanística de Conservació de la 
urbanització de la Figuerola

1991/  /  1991/  /  

352Actes de les sessions de l'assemblea de l'Entitat Urbanística de Conservació de 
la urbanització de Pinedes

1995/01/22 1997/03/30

350Llibre de despeses de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

1995/  /  1998/  /  

350Llibre de caixa de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

1995/  /  1998/  /  

350Llibre de registre de socis de l'Entitat Urbanística de Conservació de la 
urbanització de Pinedes

1996/  /  2000/  /  

350Llibre de despeses de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

1998/  /  1999/  /  

353Sol·licituds de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de la 
Figuerola

1999/  /  2004/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Participació en consorcis
1199Codi 101.01.12.00 Sèrie

325Acta de la sessió del Consorci per l'abocador de residus del Bages 2000/06/28 2000/06/28

325Estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus 2003/  /  2003/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Participació en organismes
1204Codi 101.01.12.00 Sèrie

614Agència Catalana de l'Aigua correspodència, autoritzacions 2010/  /  2011/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Creació, participació i 
dissolució d'organismes

Participació en òrgans de govern del 
Consell Comarcal1208Codi 101.01.12.00 Sèrie

319Expedient del Consell Comarcal relatiu al servei informàtic 1996/  /  2000/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Modificacions de les ordenances 
fiscals1213Codi 101.01.13.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1952/  /  1952/  /  

74Expedient de modificació del pressupost de crèdit extraordinari 111990/  /  1990/  /  

591Expedient de secretaria : modificació ordenances fiscals número 15 (llicència 
primera ocupació) i la número 17 (SAD)

36362014/  /  2014/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Modificacions de les ordenances 
municipals1214Codi 101.01.13.00 Sèrie

377Expedient de secretaria : Ordenança cívica de Castellnou de Bages 36362009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria : ordenança reguladora de la tinença d'animals 37372009/  /  2009/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Ordenances fiscals
1216Codi 101.01.13.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorOrdenances municipals 1920/  /  1920/  /  

77Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1976/  /  1989/  /  

300Expedient d’aprovació del calendari fiscal 2002/  /  2002/  /  

381Expedient de secretaria : ordenances fiscals 41412011/  /  2011/  /  

591Expedient de secretaria : Ordenances fiscals 39392013/  /  2013/  /  

601Expedient de secretaria : Ordenances Fiscal 2015 38382014/  /  2014/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Ordenances de la corporació local
1217Codi 101.01.13.00 Sèrie

324Normativa de la Comissió Municipal de Cultura i Festes 1993/  /  1993/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Reglaments de la corporació local
1218Codi 101.01.13.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorReglament Escorxador 1919/  /  1919/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorReglament sanitari 1924/  /  1925/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Activitat normativa 
(ordenances i reglaments)

Calendari de festes locals
3037Codi 101.01.13.00 Sèrie

591Expedient de secretaria : festes locals 40402013/  /  2013/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Símbols i imatge corporativa Adopció de la bandera del municipi
1228Codi 101.01.15.01 Sèrie

318Expedient d'aprovació de la bandera de Castellnou de Bages 1091091994/  /  1996/  /  

318Expedient d’adopció de la bandera del municipi 2006/  /  2006/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Símbols i imatge corporativa Adopció i modificació de la simbologia 
de la corporació local1232Codi 101.01.15.01 Sèrie

318Expedient d'aprovació del segell de la vila de Castellnou 881988/  /  1988/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Símbols i imatge corporativa Modificacions de la bandera del 
municipi1234Codi 101.01.15.01 Sèrie

318Expedient de modificació de la bandera del municipi 2006/  /  2006/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Representació i protocol Celebracions de cerimònia de 
casament civil1238Codi 101.01.15.02 Sèrie

60Expedients de matrimonis d'alcaldia 2003/  /  2012/  /  

654Expedient de matrimoni civil 2013/  /  2014/  /  

655Expedient de matrimoni civil 2015/  /  2016/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Representació i protocol Organització d'actes protocol·laris
1242Codi 101.01.15.02 Sèrie

319Expedient de la visita del president de la Generalitat de Catalunya 1996/  /  1996/  /  

319Expedient de la visita del president de la Diputació de Barcelona 2002/05/  2002/05/  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Mitjans de comunicació i 
xarxes socials

Gestió de la Televisió
1249Codi 101.01.15.03 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1884/  /  1900/  /  

139Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari d'ingressos i despeses 1895/  /  1896/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Mitjans de comunicació i 
xarxes socials

Gestió de l'Emissora de ràdio de la 
corporació local1250Codi 101.01.15.03 Sèrie

97Expedient relatiu a la creació de l'emissora municipal 991988/  /  1988/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Adhesions a organitzacions 
associatives d'ens locals1181Codi 101.01.15.04 Sèrie

352Documentació de gestió de l'Entitat Urbanística de Conservació de la 
urbanització de Pinedes

1982/  /  1999/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Correspondència de sortida
1259Codi 101.01.15.04 Sèrie

623Correspondència d'entrada i sortida 1943/  /  1949/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1950/  /  1955/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1960/  /  1961/  /  

626Correspondència d'entrada i sortida 1967/  /  1969/  /  

119Correspondència de sortida 1993/  /  1993/  /  

123Correspondència de sortida 1994/  /  1994/  /  

125Correspondència de sortida 1995/  /  1995/  /  

319Correspondència d'entrada del Consell Comarcal relativa al Programa 
d'Actuació Comarcal

1996/  /  1996/  /  

319Correspondència d'entrada del Consell Comarcal 1996/  /  2000/  /  

166Correspondència de sortida 1997/  /  1997/  /  

125Correspondència d'entrada 1998/  /  1999/  /  

203Correspondència de sortida per l'Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària (OALGT)

1998/  /  2006/  /  

191Correspondència de sortida 1999/  /  1999/  /  

203Correspondència de sortida per l'Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària (OALGT)

1999/  /  2007/  /  

324Correspondència d'entrada i sortida amb l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües 
de Manresa

2000/  /  2005/  /  

401Correspondència relativa a les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona

2001/  /  2006/  /  

324Correspondència d'entrada i sortida amb Aigües de Manresa 2006/  /  2007/  /  

614Correspondència Ministeris 2007/  /  2014/  /  

121Correspondència rebuda del Consell Comarcal del Bages 2008/  /  2010/  /  

121Correspondència retornada 2008/  /  2011/  /  

380Expedient de secretaria : contractació per l'elaboració del projecte de millora i 
adequació de l'entorn del centre històric de Castellnou de Bages

21212010/  /  2010/  /  

614Agència Catalana de residus, correspondència, subvencions 2010/  /  2013/  /  

614Correspondència i subvencions ADF Defensors del bosc 2011/  /  2014/  /  

614Correspondència d'Aigües de Manresa 2012/  /  2014/  /  
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614Correspondència , Consell Comarcal, Bages turisme, temes acció social 2014/  /  2014/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Correspondència d'entrada
1260Codi 101.01.15.04 Sèrie

138Correspondència i documentació de gestió de caràcter militar 1857/  /  1857/  /  

148Correspondència d'Alcaldia 1857/  /  1945/  /  

148Documentació de gestió i correspondència de caràcter laboral 1932/03/16 1944/07/16

623Correspondència d'entrada i sortida 1943/  /  1949/  /  

623Correspondència d'entrada i sortida 1943/  /  1949/  /  

100Correspondència 1946/  /  1946/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1950/  /  1955/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1950/  /  1955/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1950/  /  1955/  /  

100Correspondència 1950/  /  1960/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1960/  /  1961/  /  

624Correspondència d'entrada i sortida 1960/  /  1961/  /  

101Correspondència 1961/  /  1966/  /  

625 Falta 1965Correspondència d'entrada i sortida 1963/  /  1966/  /  

625 Falta 1965Correspondència d'entrada i sortida 1963/  /  1966/  /  

625 Falta 1965Correspondència d'entrada i sortida 1963/  /  1966/  /  

626Correspondència d'entrada i sortida 1967/  /  1969/  /  

101Correspondència 1970/  /  1970/  /  

627Correspondència d'entrada i sortida 1970/  /  1976/  /  

627Correspondència d'entrada i sortida 1970/  /  1976/  /  

97Expedient de prestació de serveis per part dels ajuntaments de Santpedor i 
Súria per la greu reducció de població i recursos de l'ajuntament de Castellnou

1972/  /  1972/03/20

101Correspondència 1972/  /  1976/  /  

62Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1975/02/24 1975/06/17

102Correspondència 1977/  /  1978/  /  

103Correspondència 1979/  /  1980/  /  

104Correspondència 1981/  /  1981/  /  

105Correspondència 1982/  /  1982/  /  

106Correspondència 1983/  /  1983/  /  
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97Expedient d'alcaldia relatiu a la reunió d'alcaldes del Bages 1983/  /  1987/  /  

107Correspondència 1984/  /  1984/  /  

108Correspondència 1985/  /  1985/  /  

109Correspondència 1986/  /  1986/  /  

111Correspondència 1988/  /  1988/  /  

97Expedient d'alcaldia relatiu a la reclamació del servei de correus 10101988/  /  1988/  /  

112Correspondència 1989/  /  1989/  /  

114Correspondència 1990/  /  1990/  /  

115Correspondència 1990/  /  1990/  /  

98Expedient d'alcaldia relatiu al dèficit d'electrificació rural 21211990/  /  1990/  /  

116Correspondència 1991/  /  1991/  /  

117Correspondència 1991/  /  1991/  /  

118Correspondència 1992/  /  1992/  /  

119Correspondència d'entrada 1993/  /  1993/  /  

120Correspondència 1993/  /  1993/  /  

98Expedient d'alcaldia relatiu al Pla Triennal Municipal 25251993/  /  1995/  /  

122Correspondència 1994/  /  1994/  /  

123Correspondència d'entrada 1994/  /  1994/  /  

125Correspondència d'entrada de la Seguretat Social 1994/  /  1995/  /  

127Correspondència d'entrada 1994/  /  1995/  /  

207Correspondència d'entrada de l'Oficina de Reclutament 1994/  /  2001/  /  

214Comunicacions de festes locals 1994/  /  2004/  /  

124Correspondència d'entrada 1995/  /  1995/  /  

165Correspondència d'entrada 1995/  /  1997/  /  

321Expedient de secretaria relatiu a Catalunya en festes (factures IPICSA) 441996/  /  1996/  /  

188Correspondència d'entrada de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

1996/  /  1999/  /  

319Correspondència d'entrada del Consell Comarcal 1996/  /  2000/  /  

205Correspondència d'entrada diversa 1996/  /  2003/  /  

168Correspondència d'entrada 1997/  /  1997/  /  

189Correspondència d'entrada 1998/  /  1998/  /  

172Correspondència d'entrada, rebuda per l'INE i l'Oficina del Cens Electoral 1998/  /  1999/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

207Correspondència d'entrada de l'Associació de Municipis de Catalunya i de la 
Federació de Municipis de España

1998/  /  2007/  /  

191Correspondència d'entrada 1999/  /  1999/  /  

190Correspondència d'entrada de la Generalitat de Catalunya 1999/  /  2000/  /  

190Correspondència d'entrada d'Hisenda 1999/  /  2000/  /  

190Correspondència d'entrada de la Diputació de Barcelona 1999/  /  2000/  /  

204Correspondència d'entrada de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

1999/  /  2007/  /  

206Correspondència d'entrada de la Generalitat de Catalunya 1999/  /  2007/  /  

324Correspondència d'entrada i sortida amb l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües 
de Manresa

2000/  /  2005/  /  

205Correspondència d'entrada d'altres Ajuntaments 2000/  /  2007/  /  

207Correspondència d'entrada dels ministeris del Govern Estatal 2000/  /  2007/  /  

401Correspondència relativa a les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona

2001/  /  2006/  /  

204Correspondència d'entrada de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

2001/  /  2007/  /  

319Correspondència d'entrada del Consell Comarcal 2001/  /  2007/  /  

207Correspondència d'entrada de l'Institut Nacional de Estadística (INE) 2003/  /  2004/  /  

121Correspondència d'entrada de Secretaria 2005/  /  2005/  /  

161Correspondència d'entrada de la Diputació de Barcelona 2005/  /  2010/  /  

324Correspondència d'entrada i sortida amb Aigües de Manresa 2006/  /  2007/  /  

121Correspondència rebuda de l'Agència de Residus de Catalunya 2006/  /  2009/  /  

614Agència Tibutària, correspondència referida a embargaments 2007/  /  2014/  /  

615Correspondència enviada i rebuda de l'Organisme de gestió Tributària 2007/  /  2014/  /  

121Correspondència rebuda de l'Agència Catalana de l'Aigua 2008/  /  2009/  /  

121Correspondència rebuda de l'Agència de Protecció de la Salut 2008/  /  2009/  /  

565Correspondència sobre l'escola l'Olivar i l'institut de Santpedor, ajuts 2008/  /  2009/  /  

161Correspondència d'entrada de la Generalitat de Catalunya 2008/  /  2010/  /  

121Correspondència d'entrada de l'Oficina del Cens Electoral i l'Institut 
d'Estadística Espanyol (INE)

2008/  /  2011/  /  

121Correspondència d'entrada de l'Oficina del Cens Electoral i l'Institut 
d'Estadística Espanyol (INE)

2008/  /  2011/  /  

563Correspondència Associació Catalana de Municipis 2008/  /  2011/  /  
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563Correspondència de l'Agrupació de Defensa Forestal 2008/  /  2011/  /  

565Correspondència d'Aigües Manresa, resultats analítics, rebuts pendents, 
pressupostos

2008/  /  2011/  /  

615Correspondència de l'organisme de Gestió Tributària 2008/  /  2014/  /  

563Correspondència de la Diputació de Barcelona de les diferents àrees i 
departaments

2009/  /  2011/  /  

565Correspondència de diferents Ajuntament ( Santpedor, Sallent, Súria, 
Balsareny, Manresa i varis)

2009/  /  2012/  /  

379Expedient de secretaria : pressupost. 15152010/  /  2010/  /  

563Correspondència del Consell Comarcal del Bages 2010/  /  2011/  /  

563Correspondència de la Generalitat de Catalunya de diferents àrees i 
departaments

2010/  /  2012/  /  

614Correspondència Generalitat de Catalunya  (varis departaments) 2010/  /  2014/  /  

577Expedient de secretaria : decret alcaldia pel mapa municipal nomenament 
comissió municipal delimitació terme

17172012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria : Reclamació patrimonial 25252012/11/19 2015/07/24

589Expedient de secretaria : IBI edifici Montserrat, nova valoració, conveni cessió 
edifici

552013/  /  2013/  /  

589Expedient de secretaria : Concessió d'un espai de la piscina municipal per a 
destinar-lo a bar

772013/  /  2013/  /  

589Expedient de secretaria : Condonació sanció tributària 92013/  /  2013/  /  

577Expedient de secretaria : festes locals 18182013/  /  2013/  /  

589Expedient de secretaria : Responsabilitat patrimonial danys vehicle 18182013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : Cotxe abandonat 48482013/  /  2013/  /  

614Correspondència amb altres Ajuntaments 2013/  /  2014/  /  

599Espedient de secretaria : trasllat de restes mortals a un nínxol 112014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : reclamació patrimonial 222014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : defensa autonomia local de la llei LRSAL 662014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Aprovació Reglament d'ús de l'edifici Montserrat 772014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Retirada mobile-home 992014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Modificaciío de l'ordenança fiscal núm. 10, preu públic 
per la prestació de serveis en la piscina municipal

10102014/  /  2014/  /  

600Expedient de secretaria : Aprovació projecte constructiu per l'estació de 
bombament de sanejament de la urbanització Pinedes de Castellnou de Bages

12122014/  /  2014/  /  
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600Expedient de secretaria : Projecte d'urbanització dels accessos i de 
l'aparcament als equipaments municipals

13132014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Suspensió d'obres 14142014/  /  2014/  /  

600Expedient de secretaria : Contractació projecte d'urbanització dels accessos i 
de l'aparcament als equipaments municipals

15152014/  /  2014/  /  

599 NO ESTAVA A LA CAIXAExpedient de secretaria : expedient sancionador de vehicle 16162014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : IBI i conveni cessió terrenys Bisbat de Vic 17172014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Sol·licitud registre d'usuaris seu del cadastre 18182014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Sol·licitud d'informe bombers a l'edifici escola 20202014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : modificació del reglament de concessió de 
subvencions per activitats ciutadanes i ajuts a entitats de Castellnou de Bages

25252014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Decret 60/2014 baixa i devolució taxa d'escombraries 26262014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : E-FACT factura electrònica 27272014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Reducció jornada laboral 28282014/  /  2014/  /  

601Expedient de secretaria : Validació informe de gestió exercici 2013 del servei 
municipal d'abastament d'aigua potable

29292014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : beques i ajuts escolars curs 2014-2015 30302014/  /  2014/  /  

601Expedient de secretaria : Modificació de crèdit 1/2014 31312014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : conveni colectiu del personal laboral i funcionaris de 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages

32322014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : festes locals 2015 33332014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Baixa d'ofici del padró 34342014/  /  2014/  /  

600Expedient de secretaria : Projecte d'instal·lació estació depuradora d'oxidació 
total pel tractament d'aigües residuals domèstiques a la urbanització d'El Serrat

35352014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Informació i documentació del Ple extraordinari per la 
consulta del 9N

36362014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Desafecció del Centre Cívic de l'ús escolar 37372014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Manifestació voluntari de que sigui l'Ajuntament de 
Súria qui tramiti l'expedient d'aprovació del Pla Especial

39392014/  /  2014/  /  

600Expedient de secretaria : modificació del POUM per ampliar els usos del sòl no 
urbanitzable

40402014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Expropiació forçosa derivada de la modificació puntual 
del POUM

41412014/  /  2014/  /  

600Expedient de secretaria : Contractació d'obres instal·lació d'una estació 
depuradora d'oxidació total pel tractament d'aigües residuals domèstiques

42422014/  /  2014/  /  

599Expedient de secretaria : Convocatòria subvenció entitats 2014 45452014/  /  2014/  /  
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601Expedient de secretaria : Modificació de crèdit 2/2014 46462014/  /  2014/  /  

601Expedient de secretaria : Pla econòmic  financer 2014-2015 47472014/  /  2014/  /  

600Contractació d'obres estació de bombament de sanejament de Pinedes de 
Castellnou de Bages

1201202014/  /  2014/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Relacions amb l'administració local
1265Codi 101.01.15.04 Sèrie

321Expedient de suport a l'Ajuntament de Santpedor per a la construcció d'un 
institut d'ensenyament secundari

13131992/  /  1992/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Registre de sortida de documents
1293Codi 101.01.15.04 Sèrie

167Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament 2005/  /  2009/  /  

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Registre d'entrada de documents
1294Codi 101.01.15.04 Sèrie

134Llibre registre de sortida de documents 1926/  /  1927/  /  

66 EsborranyExpedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1974/02/20 1974/12/17

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

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Relacions externes Eleccions de càrrecs de justícia 
municipal2722Codi 101.01.15.04 Sèrie

338Expedient d’elecció del jutge de Pau 30301997/  /  1997/  /  

214Expedient per a la selecció de personal de jutge de pau suplent 2004/  /  2004/  /  

407Expedient per a la selecció de personal de jutge de pau 2008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ACCIÓ i ÒRGANS DE 
GOVERN

Comunicació, protocol i 
relacions externes

Publicacions Butlletí de la corporació local
1272Codi 101.01.15.07 Sèrie

18El Buc. Butlletins municipals d'informació 111996/  /  2006/  /  

35Dossier de premsa. Notícies relatives a Castellnou de Bages 1997/  /  2007/  /  

18El pregoner (CIU) 112001/  /  2001/  /  

18Castellnou informa 002007/  /  2007/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Estructura administrativa i 
organigrama

Delegacions i avocacions de 
competències, i creacions de serveis1274Codi 101.02.01.00 Sèrie

318Expedient de delegació de funcions i conveni a favor de l'Organisme Autònom 
Local de Gestió Tributària (OALGT)

1989/  /  1990/  /  

318Expedient de la comissió especial de Comptes 2008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Planificació, control 
administratiu i transparència

Indicadors, informes i estadístiques 
de la corporació local1282Codi 101.02.02.00 Sèrie

148Informes personals d'auditoria de guerra 1939/03/01 1944/12/16

100Qüestionari geològic 1946/  /  1946/  /  

100Qüestionari del municipi 1950/  /  1950/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1967/  /  1967/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1968/  /  1968/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1969/  /  1969/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1970/  /  1970/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1971/  /  1971/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1972/  /  1972/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1973/  /  1973/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1974/  /  1974/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1975/  /  1975/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1976/  /  1976/  /  

72Estadística de serveis de les corporacions. 1977/  /  1977/  /  

120Qüestionaris corresponents a la liquidació del pressupost. 1993/  /  1993/  /  

122Qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions 1993/  /  1994/  /  

124Qüestionaris estadístics relatius al pressupost 1994/  /  1994/  /  

124Qüestionaris estadístics relatius al pressupost 1995/  /  1995/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Planificació, control 
administratiu i transparència

Expedients de secretaria
1289Codi 101.02.02.00 Sèrie

97Dissolució de la secretaria conjunta de Santpedor i Castellnou 18181986/  /  1989/  /  

98Expedient de presa de possessió del secretari 12121990/  /  1991/  /  

614Expedient de secretaria varis 2007/  /  2010/  /  

378Expedient de secretaria : aprovació de la liquidació. 50502009/  /  2009/  /  

567Expedient de secretaria  : Inscripció fitxer Xissap, protecció de dades de serveis 
socials

112011/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria  : protocol d'actuació i annexes del SAD a l'ABSS de la 
comarca del Bages

21212011/  /  2011/  /  

601Expedient de secretaria : Compte de gestió exercici 11112014/  /  2014/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió dels documents i de la 
informació

Registre general de 
documents

Registre de certificats / Certificats
1292Codi 101.02.03.01 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1898/  /  1900/  /  

110Certificacions 1987/  /  1987/  /  

115Certificacions 1990/  /  1990/  /  

170Certificats conforme no consten habitants al padró 1998/  /  1999/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió dels documents i de la 
informació

Registre general de 
documents

Registre de sortida de documents
1293Codi 101.02.03.01 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1846/  /  1849/  /  

134Llibre registre de sortida de documents 1919/  /  1923/  /  

134Llibre registre de sortida de documents 1924/  /  1924/  /  

134Llibre registre de sortida de documents 1925/  /  1925/  /  

134Llibre registre de sortida de documents 1928/  /  1928/  /  

622Llibre registre de sortida de documents 1929/  /  1952/  /  

622Llibre registre de sortida de documents 1929/  /  1952/  /  

40Llibre registre de sortida de documents 1978/01/02 1979/09/10

40Llibre registre de sortida de documents 1981/02/03 1981/09/10

40Llibre registre de sortida de documents 1981/03/12 1989/07/03

40Llibre registre de sortida de documents 1989/07/04 1993/05/19

40Llibre registre de sortida de documents 1993/05/20 1996/01/23

40Llibre registre de sortida de documents 1996/05/01 1999/02/15

40Llibre registre de sortida de documents 1999/02/16 1999/12/31

202Llibre registre de sortida de documents 2000/  /  2011/  /  

620Llibre registre de sortides 2012/01/01 2012/12/31

620Llibre registre de sortides 2013/01/01 2013/12/31

620Llibre registre de sortides 2014/01/01 2014/12/31

620Llibre registre de sortides 2015/01/01 2015/01/01
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió dels documents i de la 
informació

Registre general de 
documents

Registre d'entrada de documents
1294Codi 101.02.03.01 Sèrie

622Llibre registre d'entrada de documents 1936/  /  1940/  /  

54Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1967/03/02 1967/04/15

39Llibre registre d'entrada de documents 1978/01/02 1979/12/31

40Llibre registre d'entrada de documents 1980/01/02 1980/09/10

39Llibre registre d'entrada de documents 1981/01/01 1989/06/19

412Registre general d'expedients 1986/  /  1996/  /  

39Llibre registre d'entrada de documents 1989/06/12 1992/05/28

98Problemàtica amb la tarifació del servei telefònic 32321992/  /  1992/  /  

39Llibre registre d'entrada de documents 1992/06/01 1993/10/26

39Llibre registre d'entrada de documents 1993/09/26 1996/03/13

39Llibre registre d'entrada de documents 1996/03/13 1998/04/23

39Llibre registre d'entrada de documents 1998/04/23 1999/02/15

39Llibre registre d'entrada de documents 1999/02/16 1999/12/31

40Llibre registre d'entrada de documents 1999/02/15 1999/12/29

202Llibre registre d'entrada de documents 2000/  /  2011/  /  

614Servei català de trànsit 2008/  /  2012/  /  

614Agència de protecció de la salut, tema aigua 2010/  /  2011/  /  

620Llibre registre d'entrades 2012/01/01 2012/12/31

620Llibre registre d'entrades 2013/01/01 2013/12/31

620Llibre registre d'entrades 2014/01/01 2014/12/31

620Llibre registre d'entrades 2015/01/01 2015/12/31

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió dels documents i de la 
informació

Regulació del sistema de 
gestió dels documents i la 
informació

Instruments de descripció de fons 
arxivístics1303Codi 101.02.03.02 Sèrie

639Inventari de l'arxiu municipal 1940/  /  1940/  /  

63Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1976/02/24 1977/05/10

381Expedient de secretaria : liquidació del pressupost. 31312010/  /  2010/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió de les comunicacions Tauler d'anuncis Publicació d'anuncis i edictes de 
tercers tramesos al tauler d'anuncis 
de la corporació local

1334Codi 101.02.04.02 Sèrie

148Edictes 1899/  /  1899/  /  

148Edictes 1901/  /  1901/  /  

320Avisos d'Alcaldia a particulars 1992/  /  2006/  /  

127Bans 1993/  /  1994/  /  

320Anuncis 2005/  /  2005/  /  

320Ban relatiu al decrets de la sequera 2008/02/21 2008/02/21

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Gestió de les aplicacions TIC Administració, elaboració, implantació 
i manteniment dels recursos 
informàtics

1343Codi 101.02.05.00 Sèrie

614Internet  alta servei Iberbanda 2008/  /  2010/  /  

614Seu electrònica Ajuntament  pàgina web 2012/  /  2012/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Actuacions jurídico-
administratives

Procediments per la via 
administrativa

Inspecció i control de procediment 
general1359Codi 101.02.06.03 Sèrie

661Denúncia per una càmera ubicada a "àrea contenidors" 15152016/  /  2016/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Actuacions jurídico-
administratives

Procediments per la via 
administrativa

Reclamacions de particulars a causa 
de l'estat de la via pública, els 
equipaments o el mobiliari

1360Codi 101.02.06.03 Sèrie

661Reclamació responsabilitat patrimonial 21212016/  /  2016/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Actuacions jurídico-
administratives

Procediments judicials Procediments contenciosos 
administratius1366Codi 101.02.06.04 Sèrie

148Documentació de gestió de justícia 1857/  /  1944/  /  

140Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1912/  /  1932/  /  

98Reclamació econòmica administrativa de la participació al Fons de Cooperació 
Municipal

26261992/  /  1992/  /  

179Recurs a l'assemblea de l'Entitat de Conservació de la urbanització de Pinedes 1999/  /  1999/  /  

180Recurs a les quotes de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització 
de Pinedes

1999/  /  1999/  /  

180Recurs d'alçada presentat per l'Entitat de Conservació de Pinedes de 
Castellnou, representada per Rafael Martí

1999/  /  1999/  /  

322Expedient sancionador contra l'Ajuntament de Castellnou 1999/  /  1999/  /  

322Expedient contenciós administratiu contra l'Ajuntament pels danys soferts 
durant les obres de la xarxa de clavegueram del Serrat

2001/  /  2003/  /  

322Expedient de recurs contenciós administratiu 3883882004/  /  2004/  /  

322Expedient de procediment contenciós administratiu contra l'Ajuntament, 
interposat relatiu a la concessió d'una llicència d'obres particulars

2005/  /  2005/  /  

322Expedient de procediment contenciós administratiu contra l'Ajuntament, 2005/  /  2005/  /  

321Informe jurídic 2006/11/20 2006/11/20

322Expedient de recurs de reposició relatiu a la reclamació de l'IBI 2007/  /  2007/  /  

614 Expedient de contenciós administratiu 2008/  /  2008/  /  

614Recurs al Tribunal Català de l'Esport 2014/  /  2014/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Convenis Correspondència d'entrada
1260Codi 101.02.07.00 Sèrie

110Correspondència 1987/  /  1987/  /  

113Correspondència 1989/  /  1989/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Convenis Convenis de col·laboració
1374Codi 101.02.07.00 Sèrie

380Conveni de pràctiques professionals , relatiu a l'elaboració d'un estudi 
sociològic per l'elaboració d'un pla de joventut

2006/  /  2006/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Convenis Convenis i acords
1376Codi 101.02.07.00 Sèrie

324Convenis i concessions de proveïment d'aigua potable 1983/  /  1986/  /  

81Relació de valors rebuts 1985/  /  1985/  /  

97Conveni entre l'ajuntament de Castellnou i Santpedor per la prestació de 
serveis al Serrat

23231989/  /  1989/  /  

326Convenis per l'assistència dels serveis socials 1990/  /  1996/  /  

326Convenis per l'assistència dels serveis socials 1990/  /  1996/  /  

321Organització de l'arxiu municipal de Castellnou per la Diputació de Barcelona 1996/  /  1998/  /  

326Pròrroga del conveni marc entre el Consell Comarcal del Bages i els 
Ajuntaments de la comarca sobre la prestació de serveis socials d'atenció 
primària del Bages

1998/  /  1999/  /  

326Pròrroga del conveni marc entre el Consell Comarcal del Bages i els 
Ajuntaments de la comarca sobre la prestació de serveis socials d'atenció 
primària del Bages

1998/  /  1999/  /  

183Conveni amb la Junta d'Aigües pel proveïment d'aigua potable de la Figuerola 1999/  /  1999/  /  

193Conveni amb l'Ajuntament de Santpedor pel servei d'aigua 1999/  /  1999/  /  

326Conveni d'assistència primària 2002/  /  2002/  /  

320 STIUMConveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu al servei cartogràfic de la 
Diputació de Barcelona

2002/  /  2004/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a l'assistència del Servei 
Informàtic

2002/  /  2007/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a la recuperació de zones 
incendiades

2002/  /  2007/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a l'abastament d'aigua d' 2002/  /  2007/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a l'enllumenat de la Figuerola 2003/  /  2003/  /  

355Conveni relatiu a l'elaboració de l'inventari de camins de Castellnou de Bages 2003/  /  2003/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu als serveis socials 2003/  /  2004/  /  

326Pràctiques d'estudiant de serveis socials de l'Oe 2004/  /  2004/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a la protecció civil 2005/  /  2005/  /  

614Conveni de cessió de terrenys a Telefònica. Conveni al centre de 
telecomunicacions i tecnologies

2005/  /  2010/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou amb el Departament d'Ensenyament 
relatiu a la construcció del CEIP

2006/  /  2007/  /  

317Esborrany del conveni de cessió de terrenys dels hereus d'Huguet a 
l'Ajuntament de la finca "Montserrat", antic restaurant "Serrat"

2008/  /  2008/  /  

614Pactes d'alcaldes amb Diputació de Barcelona 2008/  /  2010/  /  

614Conveni prevenció i control  de la legionel·lisi 2008/  /  2014/  /  

376Expedient de secretaria : conveni entre Diputació i Ajuntament, Pla informació i 
vigilància contra incendis forestals

17172009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria : adhesió conveni de col·laboració entre Servei Català 
de Trànsit i l'Ajuntament

29292009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria : conveni col·laboració Departament d'Interior i 
l'Ajuntament, xarxa Rescat

30302009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria: Aprovació pròrroga conveni marc entre el Consell 
Comarcal i l'Ajuntament de menys de 20.000 habitants

34342009/  /  2009/  /  

566Conveni urbanístic  entre l'ajuntament , i els propietaris per l'edifici del 
restaurant el Serrat (edifici Montserrat)

2009/  /  2012/  /  

615Consultori metge (dispensari). Conveni Servei Català de Salut i les clàusules 
addiconals de cada any

2009/  /  2013/  /  

379Expedient de secretaria : adhesió de l'Ajuntament de Castellnou de Bages al 
conveni marc d'Interoperabilitat de les Administracions Catalanes

552010/  /  2010/  /  

379Expedient de secretaria  conveni de col·laboració amb Aigües de Manresa pel 
finançament dels treballs relacionats amb el servei de subministrament d'aigua 
potable

24242010/  /  2010/  /  

381Expedient de secretaria: conveni subscrit entre l'Ajuntament de Manresa i 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages pel qual es determina que la Societat 
Municipal Aigües de Manresa SA com a mitjà propi i servei tècnic de 
l'Ajuntament de Castellnou

36362010/  /  2010/  /  

567Expedient de secretaria : Segregació finca rústega per pas escola l'Olivar 2011/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria : Conveni marc per crear una oficina d'atenció al ciutadà 882011/  /  2011/  /  

569Expedient de secretaria : contracte i resolució del contracte d'Aviserveis per 
assistència domiciliària

28282011/  /  2011/  /  

569Expedient de secretaria  : contracte a Innovació en la gestió de la Salut santl  
(SAD)

30302011/  /  2011/  /  

576Expedient de secretaria  : Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 
adhesió al conveni

442012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria  : Constitució agrupació de municipis per sostenir en 
comú el lloc de treballs de la Secretaria-internveció

25252012/  /  2012/  /  
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599Expedient de secretaria : conveni per l'adquisició per mutu acord dels terrenys 
que es proposen amb la qualificació  de sòl urbà i vial per a un accés i sortida 
alternatives a la nova escola  ANUL·LAT PASA A L'EXPEDIENT 41/2014

24242014/  /  2014/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Convenis Pròrrogues, addendes i altres 
modificacions de convenis1378Codi 101.02.07.00 Sèrie

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu a l'elaboració de l'inventari de 
patrimoni cultural

2006/  /  2006/  /  

320Conveni de l'Ajuntament de Castellnou relatiu al transport escolar 2006/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació d'obres Contractacions d'obres
1379Codi 101.02.08.01 Sèrie

355Expedient de contractació d'obra de la carretera i camí rural de Santpedor a 
Castellnou

1989/  /  2006/  /  

187Expedient de contractació d'obra de la construcció de la casa consistorial 1990/  /  1992/  /  

386Contractació del projecte d'enllumenat públic de Pinedes de Castellnou 1992/04/  1992/04/  

186Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat de la urbanització de Pinedes 19191992/  /  1995/  /  

194Expedient de contractació d'obra de la Casa Consistorial, primera i segona fase 1993/  /  1996/  /  

356Expedient de contractació d'obra del cementiri municipal 1993/  /  2000/  /  

186Expedient de contractació d'obra per la senyalització de la carretera d'accés a 
Castellnou, de la plaça Joan Vendrell i la carretera de Pinedes

85851994/  /  1994/  /  

354Projecte de canalització d'aigua de la Figuerola 1994/  /  2002/  /  

360Expedient de contracte per a l'elaboració de projecte tècnic de la xarxa de 
clavegueram del Serrat

1996/  /  1996/  /  

182Expedient de contractació d'obra pel proveïment d'aigua potable a La Figuerola 1999/  /  1999/  /  

360Pròrroga de les obres de la xarxa de clavegueram del Serrat, fase 1 1999/  /  1999/  /  

356Expedient de contractació d'obra del clavegueram del Serrat, primera i segona 
fase

1999/  /  2000/  /  

360Expedient de contractació d'obra de la xarxa de clavegueram del Serrat 
(anuncis i edictes)

1999/  /  2000/  /  

355Expedient de contractació d'obra de l'arranjament dels camins rurals del Bages, 
fase 4

1999/  /  2001/  /  

357Expedient de contractació d'obra de la pista esportiva, vestuaris i piscina del 
Serrat

1999/  /  2002/  /  

356Expedient de contractació d'obra pel proveïment d'aigua potable d'Argençola 771999/  /  2003/  /  

360Expedient de contractació d'obra del clavegueram del Serrat, primera fase 
(certificacions d'obra)

2000/12/  2001/03/  

360Expedient de contractació d'obra del clavegueram del Serrat, segona fase, 
sector Santpedor (certificacions d'obra)

2000/12/  2001/03/  

361Expedient de contractació d'obra de la xarxa de clavegueram del Serrat, de la 
tercera fase a la novena fase

2001/  /  2003/  /  

354Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals, 
estructura fase 1

2002/  /  2002/  /  

355Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat de la Figuerola 2002/  /  2002/  /  
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355Expedient de contractació d'obra d'arranjament de la carretera d'accés de 
Pinedes de Castellnou

2003/  /  2004/  /  

355Expedient de contractació d'obra d'arranjament del camí rural de Callús 2003/  /  2005/  /  

358Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals, 
instal·lacions i acabats fase 1

2005/  /  2005/  /  

359Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals al sector 
nord del Serrat, instal·lacions fase 1

2005/  /  2005/  /  

406Pavimentació pista esportiva zona verda La Figuerola 2005/  /  2005/  /  

359Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals al sector 
nord del Serrat, estructura fase 2

2005/  /  2006/  /  

359Expedient de contracte per a l'elaboració de projectes tècnics de l'obra 
d'acabats de la planta baixa i accés a la primera planta de l'edifici 
d'equipaments municipals al nord del Serrat

2006/  /  2006/  /  

391PUOSC : Construcció de l'estructura de l'edifici d'equipaments municipals (2a 
fase). Inclou pressupost i certificacions

2006/  /  2006/  /  

401Expedient de contractació d'obra de construcció de l'edifici d'equipaments 
municipals: estructura fase segona, acabats de la planta baixa fase primera 
(certificacions d'obres)

2006/  /  2006/  /  

358Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals, 
instal·lacions de la planta primera, fase 2

2006/  /  2007/  /  

401Expedient de contractació d'obra de construcció de l'edifici d'equipaments 
municipals: instal·lacions de la planta baixa i accés a la primera planta, primera 
fase i segona fase

2006/  /  2007/  /  

354Avantprojecte i pressupostos per la instal·lació de l'enllumenat de Pinedes 2007/  /  2007/  /  

359Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals al sector 
nord del Serrat, acabats de la primera planta, fase 2

2007/  /  2007/  /  

359Expedient de contractació d'obra de l'edifici d'equipaments municipals al sector 
nord del Serrat, acabats de la planta baixa i accés a la primera planta, fase 2

2007/  /  2007/  /  

359Expedient de contracte per a l'elaboració de projectes tècnics de l'obra 
d'acabats de la primera planta, fase 2 de l'edifici d'equipaments municipals al 
nord del Serrat

2007/  /  2007/  /  

406Contracte administratiu per l'execució de les obres d'urbanització La Figuerola 2007/  /  2007/  /  

384Obres d'urbanització de La Figuerola 2007/  /  2009/  /  

200Expedient de contractació d'obra pel reforç del paviment i passos de vianants a 
Pinedes de Castellnou

2008/  /  2009/  /  

404Expedient de contractació d'obra de construcció de la sala polivalent i de plaça 
escenari de l'Ajuntament

2008/  /  2009/  /  
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404Expedient de contractació d'obres del projecte bàsic i executiu d'una sala 
polivalent i plaça de l'església

2008/  /  2009/  /  

384 Per projecte d'infraestructura de paviments i voreres veure 
expedient de secretaria 001/2009 de la caixa 375

Expedient de contractació d'obra pel reforç del paviment i passos de vianants 
de la urbanització de Pinedes de Castellnou

2009/  /  2009/  /  

375Expedient de secretaria: aprovació del plec de clàusules per la construcció de 
la sala polivalent i plaça escenari i convocatòria de la licitació

332009/  /  2009/  /  

381Expedient de secretaria : contractació del projecte d'arranjament de diversos 
camins

37372010/  /  2010/  /  

403Expedient de contractació d'obra de la instal·lació d'una conducció general i 
substitució de la conducció d'impulsió de Pinedes

2010/  /  2011/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de gestió de 
serveis públics

Contractacions de concessió dels 
serveis públics1395Codi 101.02.08.03 Sèrie

69Expedient de contractació de gestió de servei públic de taxi. Inclou els 
documents d'elaboració de l'ordenança de taxi

2000/  /  2001/  /  

69Expedient de contractació de gestió de servei públic del arrestaran de la zona 
esportiva

2007/  /  2007/  /  

375Expedient de secretaria : plec de clàusules administratives pel concurs de 
concessió d'ús privatiu del bar de la piscina municipal.

882009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : contractació de serveis de recollida i transport de 
residus sòlids

49492009/  /  2009/  /  

380Expedient de secretaria: adjudicació del bar i piscines de la temporada d'estiu 25252010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de serveis Contractacions de serveis
1403Codi 101.02.08.04 Sèrie

69Expedient de contractació de subministrament telefònic 1989/  /  2003/  /  

614Contracte lloguer auditori 2006/  /  2006/  /  

379Expedient de secretaria : cessió del local baixos de la casa consistorial al grup 
municipal PSC de Castellnou

882010/  /  2010/  /  

565Control de plagues, tractament de desratització, desinfecció, desinsectació a 
l'edifici municipal de serveis

2010/  /  2012/  /  

567Expedient de secretaria : contractació manteniment franges perimetrals 992011/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria : compra pas de serveis per la nova escola l'Olivar 11112011/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria  : concessió bar piscines municipals temporada estiu 13132011/  /  2011/  /  

569expedient de secretaria  : renúncia de concessió funerària 31312011/  /  2011/  /  

577Expedient de secretaria  : contractació serveis de recollida i transports de 
residus sòlids urbans al municipi (recollida escombraries)

20202012/  /  2012/  /  

590Expedient de secretaria : Contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicació (veu, mòbil, Internet)

23232013/  /  2013/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de serveis Contractacions per a l'elaboració de 
projectes tècnics d'obres i 
instal·lacions

1420Codi 101.02.08.04 Sèrie

406Adjudicació redacció del projecte de voreres i paviments urbanització La 
Figuerola

2005/  /  2005/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de 
subministraments

Contractacions de subministrament 
de material inventariable1422Codi 101.02.08.05 Sèrie

69Expedient de contractació de subministrament de material: furgoneta SEAT-
INCA i subministrament de material per l'edifici d'equipaments municipals

2002/  /  2007/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de 
subministraments

Contractacions de subministrament 
subjectes a un sistema dinàmic 
d'adquisició

1430Codi 101.02.08.05 Sèrie

317Expedient de desafectació d'un vehicle (Nissan Patrol) 2010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació de 
subministraments

Contractacions de subministraments
1431Codi 101.02.08.05 Sèrie

615Compra escombradora marca AUSA 2007/  /  2012/  /  

615Compra màquina per la brigada per fer el manteniment 2011/  /  2013/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació especial Contractacions menors 
administratives especials1445Codi 101.02.08.08 Sèrie

634Expedient contractació casa a l'Ajuntament per llogurer mestres 1893/  /  1893/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació privada Contractacions d'assegurances
1446Codi 101.02.08.09 Sèrie

69Expedients de contractació d'assegurances 1990/  /  2010/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació privada Contractacions de préstecs bancaris
1447Codi 101.02.08.09 Sèrie

615Prèstecs a diverses entitats 2008/  /  2010/  /  

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

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

Contractació administrativa Contractació privada Contractacions privades
1448Codi 101.02.08.09 Sèrie

614Contractes de telèfons mòbils 2007/  /  2007/  /  

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

PERSONAL Organització dels recursos 
humans

Oferta Pública d'Ocupació
1454Codi 101.03.01.00 Sèrie

184Expedient d’aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació d'auxiliar administrativa 1994/  /  1994/  /  

376Expedient de secretaria : Base convocatòria auxiliar administrativa i 
nomenament

19192009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Organització dels recursos 
humans

Plantilla del personal
1455Codi 101.03.01.00 Sèrie

214Plantilla de personal 1989/  /  1989/  /  

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

PERSONAL Selecció de personal Processos selectius de personal
1458Codi 101.03.02.00 Sèrie

98Expedient per a la selecció de personal d'administratiu-va 16161992/  /  1992/05/  

214Expedient per a la selecció de personal de peó temporal 1997/  /  1997/  /  

214Expedient per a la selecció de personal de la plaça de secretari 1999/  /  2000/  /  

214Expedient per a la provisió de llocs de treball d'urgència 2001/  /  2001/  /  

214Expedient per a la selecció de personal peó i contractació d'urgència 2003/  /  2003/  /  

214Expedient per a la selecció de personal d'auxiliar administrativa 2005/  /  2005/  /  

214Expedient per a la selecció de personal d'auxiliar administrativa 2006/  /  2006/  /  

214Expedient per a la selecció de personal de primer brigada forestal SOC 2010/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria  : contractació d'aparellador municipal 12122011/  /  2011/  /  

576 Carpetes amb les proves de català i les altresExpedient de secretaria  : Convocatòria dues places de peó per la brigada 
municipal

112012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria  : contractació dinamitzador sociocultural a l'empresa 
Tirotella SCP (negociat sense publicitat)

16162012/  /  2012/  /  

589Expedient de secretaria : Selecció dues persones per la piscina estiu 17172013/  /  2013/  /  

648Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 2015/  /  2015/  /  

648Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 2015/  /  2015/  /  

648Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 2015/  /  2015/  /  

648Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 2015/  /  2015/  /  

648Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals 2016/  /  2016/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Selecció de personal Selecció de personal per a programes 
ocupacionals1459Codi 101.03.02.00 Sèrie

188Reclamació de dades per part de l'Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària (OALGT)

1996/  /  1999/  /  

188Liquidacions de tributs de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

1996/  /  1999/  /  

188Padrons i liquidacions de l'IAE per part de l'Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària (OALGT)

1996/  /  1999/  /  

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

PERSONAL Selecció de personal Nomenaments de guàrdies jurats
1466Codi 101.03.02.00 Sèrie

138Expedient de nomenament de guarda rural 1892/02/22 1892/02/22

138 Denúncia de caçaExpedient de denúncia de caça efectuat per un guarda rural 1897/  /  1897/  /  

138Expedient de nomenament de guarda rural 1898/  /  1898/  /  

138Expedient de nomenament de guarda rural 1899/  /  1899/  /  

138Expedient de nomenament de guarda rural 1901/  /  1901/  /  

138Expedient de nomenament de guarda rural 1903/  /  1903/  /  

138Expedient de nomenament de guarda rural 1906/  /  1906/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de nomenament de guarda jurat 1928/  /  1929/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de nomenament de guarda jurat 1946/  /  1946/  /  

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

PERSONAL Provisió de llocs de treball Autoritzacions de comissió de serveis
1468Codi 101.03.03.00 Sèrie

184Acumulació de la jornada laboral amb la secretaria de Balsareny 1999/  /  1999/  /  

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

PERSONAL Provisió de llocs de treball Encàrrecs de funcions
1471Codi 101.03.03.00 Sèrie

576Expedient de secretaria  : Nomenament funcionària interina 882012/  /  2012/  /  

590Expedient de secretaria : nomenament responsable arxiu municipal 29292013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Provisió de llocs de treball Provisió de llocs de treball
3011Codi 101.03.03.00 Sèrie

97Expedient per a la provisió del lloc de treball d'auxiliar administratiu 11111988/  /  1988/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu

Expedients personals
1484Codi 101.03.04.00 Sèrie

213Expedient personal 1989/  /  2007/  /  

98Expedient personal relatiu a l'acumulació de jornada de la secretària 111990/  /  1990/  /  

213Expedient personal 1992/  /  1992/  /  

98Expedient personal relatiu a la presa de possessió i renúncia del secretari 221992/  /  1992/  /  

214Expedient personal 1994/  /  1994/  /  

214Expedient personal 1994/  /  1994/  /  

213Expedient personal 1995/  /  1995/  /  

214Expedient personal 1995/  /  1995/  /  

213Expedient personal 1996/  /  1996/  /  

213Expedient personal 1996/  /  1996/  /  

214Expedient personal 1996/  /  1996/  /  

214Expedient personal 1996/  /  1996/  /  

214Expedient personal 1996/  /  1997/  /  

213Expedient personal 1997/  /  1997/  /  

214Expedient personal 1997/  /  1998/  /  

213Expedient personal 1999/  /  2007/  /  

213Expedient personal 2000/  /  2002/  /  

213Expedient personal 2001/  /  2001/  /  

214Expedient personal 2001/  /  2001/  /  

213Expedient personal 2003/  /  2003/  /  

214Expedient personal 2003/  /  2003/  /  

213Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

213Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

213Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

214Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

214Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

213Expedient personal 2004/  /  2010/  /  

214Expedient personal 2005/  /  2005/  /  
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214Expedient personal 2005/  /  2005/  /  

213Expedient personal 2006/  /  2006/  /  

214Expedient personal 2006/  /  2009/  /  

214Expedient personal 2007/  /  2007/  /  

213Expedient personal 2008/  /  2008/  /  

214Expedient personal 2008/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2009/  /  2009/  /  

213Expedient personal 2009/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

214Expedient personal 2010/  /  2010/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

213Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

214Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

214Expedient personal 2010/  /  2011/  /  

213Expedient personal 2011/  /  2011/  /  

213 Adreça : Carena, 429  El Serrat
08251 CASTELLNOU DE BAGES

Expedient personal 14142011/  /  2011/  /  

213 Adreça : Carena, 429  El Serrat
08251 CASTELLNOU DE BAGES

Expedient personal de Joaquín López Manrique 14142011/  /  2011/  /  

213 Adreça : Carena, 429  El Serrat
08251 CASTELLNOU DE BAGES

expedient de personal 14142011/  /  2011/  /  
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569Expedient de secretaria : reincorporació funcionària 34342011/  /  2011/  /  

661Procés desagrupació i nova secretària 31312016/  /  2016/  /  

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

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu

Certificats anuals de l'Impost de 
Rendiment de Persones Físiques 
(IRPF)

1506Codi 101.03.04.00 Sèrie

77Certificat anual de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1986/  /  1987/  /  

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

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu1513Codi 101.03.04.00 Sèrie

144Compte definitiu de caixa 1886/  /  1887/  /  

184Fulls de nòmina 1989/  /  1989/  /  

77Nòmines 1990/  /  1990/  /  

377Expedient de secretaria : retribucions càrrecs electes 35352009/  /  2009/  /  

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

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu

Documents de liquidació de quotes a 
la Seguretat Social1518Codi 101.03.04.00 Sèrie

77TC1 1990/  /  1990/  /  

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

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu

Requeriments de la Tresoreria de la 
Seguretat Social1524Codi 101.03.04.00 Sèrie

184Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social i TC1 1989/  /  1989/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Prestació i finalització del 
servei actiu

Liquidacions a la MUNPAL
1533Codi 101.03.04.00 Sèrie

55Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1968/01/14 1968/01/21

104MUNPAL 1981/  /  1981/  /  

105MUNPAL 1982/  /  1982/  /  

106Liquidació a la MUNPAL 1983/  /  1983/  /  

107MUNPAL 1984/  /  1984/  /  

109MUNPAL 1986/  /  1986/  /  

97MUNPAL 1991/  /  1992/  /  

120MUNPAL 1993/  /  1993/  /  

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

PERSONAL Jornada de treball Calendaris laborals
1492Codi 101.03.05.00 Sèrie

98Comunicació de festes locals 23231992/  /  1992/  /  

381Expedient de secretaria : relatiu a la fixació de les festes locals 35352011/  /  2011/  /  

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

PERSONAL Jornada de treball Jornada i/o horari laboral
1497Codi 101.03.05.00 Sèrie

214Expedient per serveis extraordinaris: hores extres 2000/  /  2000/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Sistema retributiu i previsió 
social

Certificats anuals de l'Impost de 
Rendiment de Persones Físiques 
(IRPF)

1506Codi 101.03.07.00 Sèrie

219Certificats i liquidacions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1990/  /  2006/  /  

164Registre de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1996/  /  1996/  /  

219Retencions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2004/  /  2004/  /  

219Retencions d'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) del personal 2005/  /  2005/  /  

219Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA) i Liquidació de l'Impost Rendiment 
Persones Físiques (IRPF)

2007/  /  2007/  /  

219Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2007/  /  2008/  /  

219Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA) i Liquidació de l'Impost Rendiment 
Persones Físiques (IRPF)

2008/  /  2008/  /  

218Certificats IRPF del personal 2009/  /  2009/  /  

219Liquidació de les Retencions de l'Impost del Rendiment de les Persones 
Físiques (IRPF) del personal

2009/  /  2009/  /  

588Declaració anual d'operacions amb terceres persones model  347, 2009/  /  2013/  /  

218Certificat retencions IRPF del personal 2010/  /  2010/  /  

219Liquidació de les Retencions de l'Impost dels Rendiments de les Persones 
Físiques (IRPF) del personal

2010/  /  2010/  /  

219Liquidació de les Retencions de l'Impost dels Rendiment de les Persones 
Físiques (IRPF) del personal

2011/  /  2011/  /  

587Certificats retenció IRPF del personal 2011/  /  2011/  /  

588Retenció e ingressos a compte de l'IRPF, model 111 trimestral i model 390 
anual

2012/  /  2013/  /  

659Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2014/  /  2016/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PERSONAL Sistema retributiu i previsió 
social

Fulls de nòmines
1512Codi 101.03.07.00 Sèrie

215Llistats de nòmines 1994/  /  1994/  /  

215Llistats de nòmines 1997/  /  1997/  /  

215Llistats de nòmines 1998/  /  1998/  /  

215Fulls de nòmina 1999/  /  1999/  /  

215Llistats de nòmines 1999/  /  1999/  /  

215Fulls de nòmina 2000/  /  2000/  /  

215Llistats de nòmines 2000/01/  2000/12/  

215Variacions de nòmina 2000/  /  2001/  /  

215Llistats de nòmina 2000/01/  2001/12/  

215Fulls de nòmina 2001/  /  2001/  /  

215Llistats de nòmina 2002/01/  2002/12/  

216Fulls de nòmina 2002/  /  2002/  /  

215Llistats de nòmina 2003/01/  2003/12/  

216Fulls de nòmina 2003/  /  2003/  /  

215Llistats de nòmina 2004/01/  2004/12/  

216Fulls de nòmina 2004/  /  2004/  /  

216Fulls de nòmina 2005/  /  2005/  /  

215Llistat de nòmina 2006/  /  2006/  /  

217Fulls de nòmina 2006/  /  2006/  /  

215Llistats de nòmina 2007/01/  2007/12/  

217Fulls de nòmina 2007/  /  2007/  /  

215Llistats de nòmina 2008/01/  2008/12/  

217Fulls de nòmina 2008/  /  2008/  /  

215Llistats de nòmina 2009/01/  2009/12/  

218Fulls de nòmina 2009/  /  2009/  /  

215Llistats de nòmina 2010/01/  2010/12/  

218Fulls de nòmina 2010/  /  2010/  /  

587fulls de nòmines de l'any 2011/01/01 2011/12/31
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587Llistats de costos del personal de l'Ajuntament 2011/01/01 2011/12/31

587Certificats retenció IRPF 2012/  /  2012/  /  

587Fulls de nòmines de l'any 2012/01/01 2012/12/31

587Llistat de costos del personal de l'Ajuntament 2012/01/01 2012/12/31

588Llistats de costos del personal de l'Ajuntament del 2013/01/01 2013/12/31

588Fulls de nòmines de l'any 2013/01/01 2013/12/31

607Resum de nòmines brut, descomptes i líquids.  Llistat de costos 2014/01/01 2014/12/31

607Nòmines del personal 2014/01/01 2014/12/31

605Llistat de costos del personal 2015/01/01 2015/12/31

605Fulls de nòmines de l'any 2015/01/01 2015/12/31

648Nòmines 2016/  /  2016/  /  

659Nòmines 2017/  /  2017/  /  

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

PERSONAL Sistema retributiu i previsió 
social

Documents de liquidació de quotes a 
la Seguretat Social1518Codi 101.03.07.00 Sèrie

220Documents de gestió per la liquidació de la Seguretat Social 1989/  /  1995/  /  

220TC1 i TC2 1997/  /  1997/  /  

220TC1 1998/  /  1998/  /  

220TC1 2000/  /  2000/  /  

220TC1 2001/05/  2001/10/  

220TC1 2002/01/  2002/04/  

220Butlletins de cotització de la Seguretat Social i TC1 2003/  /  2003/  /  

220Rebuts de liquidació de la cotització de la Seguretat Social i TC2 2004/  /  2006/  /  

220Rebuts de liquidació de la cotització de la Seguretat Social i TC2 2007/  /  2008/  /  

220Rebuts de liquidació de la cotització de la Seguretat Social, TC1, TC2 2009/  /  2010/  /  

587Rebuts liquidació cotització Seguretat Social TC-1 , TC-2 2011/  /  2011/  /  

588Rebuts liquidació cotització a la Seguretat Social  TC-1 , TC-2 2012/  /  2013/  /  

607Rebuts de liquidacions de Cotització   TC1 i TC2 2014/01/01 2014/12/31

605Rebuts liquidació cotització a la Seguretat Social  TC-1 , TC-2 2015/  /  2015/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PATRIMONI Administració de béns i drets Expedients dels béns inventariats
1565Codi 101.04.01.00 Sèrie

148Descripcions generals i inventaris de béns 1887/  /  1888/  /  

148Descripcions generals i inventaris de béns 1894/  /  1895/  /  

148Descripcions generals i inventaris de béns 1912/  /  1912/  /  

148Descripcions generals i inventaris de béns 1924/  /  1925/  /  

148Descripcions generals i inventaris de béns 1927/  /  1930/  /  

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

PATRIMONI Administració de béns i drets Descripcions generals de béns
1568Codi 101.04.01.00 Sèrie

317Descripcions generals de béns 1993/  /  1993/  /  

317Descripcions generals de béns 1998/  /  1998/  /  

317Descripcions generals de béns 2005/  /  2005/  /  

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

PATRIMONI Adquisició de béns i drets Adquisicions de béns per compra-
venda1571Codi 101.04.02.00 Sèrie

78Padró d'exaccions municipals 1964/  /  1965/  /  

317Adquisició de compra dels terrenys i finques de Cal Batista per les reformes del 
cementiri

1995/  /  1995/  /  

317Adquisició de compra d'un vehicle (Nissan Patrol) 2003/  /  2003/  /  

317Adquisició de compra de mobiliari urbà 2003/  /  2003/  /  

317Adquisició de zona verda de la Figuerola, parcel·la de 720m quadrats al carrer 
de la Torre

2005/08/08 2005/08/08

602Informe tècnic : valoració terreny agrícola destinat a zona esportiva 19192013/  /  2013/  /  

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

PATRIMONI Adquisició de béns i drets Adquisicions de béns per cessió 
urbanística obligatòria1576Codi 101.04.02.00 Sèrie

28Cessió de terrenys a l'Ajuntament 1981/  /  1986/  /  

378Expedient de secretaria : modificació de crèdit del pressupost. 51512009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PATRIMONI Adquisició de béns i drets Adquisicions de béns per subhasta
1581Codi 101.04.02.00 Sèrie

575Informe tècnic : valoració de bén pre al avenda de subhasta 79792012/  /  2012/  /  

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

PATRIMONI Adquisició de béns i drets Adquisicions de béns per confiscació
1587Codi 101.04.02.00 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient d'incautació de la finca urbana "la Vila" d'un veí declarat faccios pel 
Consell municipal

1937/  /  1937/  /  

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

PATRIMONI Alteració de la qualificació 
jurídica dels béns

Alteracions de la qualificació jurídica 
dels béns per afectació1589Codi 101.04.03.00 Sèrie

380Expedient de secretaria : afectació de finques del patrimoni de l'Estat i cessió 
d'aquestes a l'Ajuntament de Castellnou de Bages

28282010/  /  2010/  /  

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

PATRIMONI Alteració de la qualificació 
jurídica dels béns

Alteracions de la qualificació jurídica 
dels béns per desafectació1590Codi 101.04.03.00 Sèrie

317Expedient de desafectació mitjançant permuta d'una porció de terreny de 
88,87m quadrats del carrer de la Riera, a la urbanització del Serrat

2001/  /  2001/  /  

589Expedient de secretaria : Permuta parcel·les 19192013/  /  2013/  /  

590Expedient de secretaria : afectacions solars escola l'Olivar 27272013/  /  2013/  /  

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

PATRIMONI Ús de béns i drets Arrendaments d'ús de béns i drets 
patrimonials del municipi / del consell 
comarcal

1592Codi 101.04.04.00 Sèrie

317Expedient de cessió de béns relatiu a trenta-dos parcel·les de Pinedes sense 
propietari per renúncia d'Antonio Barata Gual a favor del Patrimoni de l'Estat

50501993/  /  2000/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PATRIMONI Ús de béns i drets Cessions temporals de béns culturals 
mobles1594Codi 101.04.04.00 Sèrie

73Cessió temporal del material arqueològic de les excavacions de l'església de 
Sant Andreu de Castellnou a la Generalitat de Catalunya

1998/  /  2006/  /  

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

PATRIMONI Defensa de béns i drets Actuacions derivades de danys a 
béns municipals / del consell comarcal1608Codi 101.04.05.00 Sèrie

589 No hi ha l'expedient està pendent en via executiva Carme 4-1-16 
està a l'arxiu

Expedient de secretaria : expedient incoació per destrucció de bens municipals 11112013/  /  2013/  /  

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

PATRIMONI Alienació de béns i drets Alienacions de béns mobles amb 
dispensa de subhasta1610Codi 101.04.06.00 Sèrie

317Expedient d'alienació d'un Dumper (excavadora) 2000/  /  2000/  /  

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

PATRIMONI Alienació de béns i drets Alienacions de béns per subhasta
1612Codi 101.04.06.00 Sèrie

317Expedient d'alienació mitjançant subhasta d'algunes parcel·les del Serrat 551999/  /  2000/  /  

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

PATRIMONI Alienació de béns i drets Cessions gratuïtes de béns
1613Codi 101.04.06.00 Sèrie

317Cessió de parcel·les de la Figuerola 2000/  /  2000/  /  

317Cessió de parcel·les per part de Carolina Senyal (contracte privat de cessió) 2000/  /  2001/  /  

317Cessió per a vial públic a la Figuerola 2003/  /  2003/  /  

317Expedient de cessió d'ús de béns per arrendament de terrenys rústics 2004/  /  2004/  /  

381Expedient de secretaria: cessió de terrenys destinats a la construcció de la 
nova escola l'Olivar

43432010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PATRIMONI Permuta Permutes de béns
1616Codi 101.04.07.00 Sèrie

575Informe tècnic :  valoració de bens immobles objecte de permuta 55552012/  /  2012/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Plans i programes d'inversions Plans de sanejament financer
1617Codi 101.05.01.01 Sèrie

298Política financera relativa a l'endeutament 87871994/  /  1994/  /  

660Informe financer i econòmic del Pla econòmic i financer 2016/  /  2018/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Aprovació del pressupost Pressupost general
1619Codi 101.05.01.02 Sèrie

68Expedient d'aprovació del pressupost general. 1978/06/06 1978/10/17

78Expedient d'aprovació del pressupost general. 1990/  /  1990/  /  

78Expedient d'aprovació del pressupost general. 1991/  /  1991/  /  

601Expedient de secretaria : Pressupost 2015 44442014/  /  2014/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Aprovació del pressupost Pressupost addicional
1620Codi 101.05.01.02 Sèrie

140Expedient d'aprovació del pressupost addicional 1904/  /  1904/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Aprovació del pressupost Pressupost especial
1622Codi 101.05.01.02 Sèrie

66 EsborranyManaments d'ingrés 1983/03/23 1984/01/25
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Aprovació del pressupost Pressupost ordinari
1624Codi 101.05.01.02 Sèrie

139 AddicionalExpedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1894/  /  1896/  /  

632Pressupost 1931/  /  1935/  /  

632Pressupost 1938/  /  1938/  /  

629Expedient d'aprovació del pressupost ordinari 1940/  /  1942/  /  

630Expedient d'aprovació del pressupost general 1944/  /  1944/  /  

632Pressupost 1949/  /  1949/  /  

300Expedient d’aprovació de la modificació del crèdit pressupostari 2003/  /  2003/  /  

568Expedient de secretaria  : pressupost 442011/  /  2011/  /  

578Expedient de secretaria : Liquidació del pressupost 13132011/  /  2011/  /  

568Expedient de secretaria: modificació de crèdit del pressupost municipal 33332011/  /  2011/  /  

578Expedient de secretaria  : Modificació de crèdit 29292012/  /  2012/  /  

578Expedient de secretaria  : Modificació de crèdit, modalitat d'incorporació de 
romanent de crèdit

33332012/  /  2012/  /  

568Expedient de secretaria : Expedient del pressupost 35352012/  /  2012/  /  

590Expedient de secretaria : modificació de crèdit 25252013/  /  2013/  /  

578Expedient de secretaria  : Pressupost 31312013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : Requeriment de la Subdelegació del Govern a 
Barcelona per l'increment del Capítol I dels pressupostos

32322013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : modificació de crèdit 42422013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : pressupost 43432013/  /  2013/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Aprovació del pressupost Pressupost refós
1625Codi 101.05.01.02 Sèrie

140Expedient d'aprovació del pressupost refós 1911/  /  1911/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Modificació del pressupost Habilitacions de crèdit del pressupost 
general1626Codi 101.05.01.03 Sèrie

50Expedient d'aprovació del pressupost general 1953/  /  1953/  /  

50Expedient d'aprovació del pressupost general 1954/  /  1954/  /  

48Expedient d'aprovació del pressupost general 1955/  /  1955/  /  

48Expedient d'aprovació del pressupost general 1957/  /  1957/  /  

48Expedient d'aprovació del pressupost general 1958/  /  1958/  /  

49Expedient d'aprovació del pressupost general 1959/  /  1959/  /  

49Expedient d'aprovació del pressupost general 1960/  /  1960/  /  

49Expedient d'aprovació del pressupost general 1961/  /  1961/  /  

49Expedient d'aprovació del pressupost general 1962/  /  1962/  /  

50Expedient d'aprovació del pressupost general 1963/  /  1963/  /  

51Expedient d'aprovació del pressupost general 1964/  /  1964/  /  

67Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1984/05/10 1985/07/15

68Expedient d'aprovació del pressupost general. 1985/12/01 1986/12/17

68Expedient d'aprovació del pressupost general. 1985/10/02 1986/01/15

68Expedient de modificació de crèdit del pressupost. 1986/09/28 1987/06/01

70Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1986/11/30 1987/05/30

297Documentació de gestió de crèdit a l'Ajuntament de Castellnou 1987/  /  1987/  /  

70Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1987/12/31 1989/03/07

72Expedient d'aprovació del pressupost general. 1988/  /  1989/  /  

65Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos 1989/09/15 1990/01/29

158Expedient d'aprovació del pressupost general 1993/  /  1993/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 1993/  /  1993/  /  

159Expedient d'aprovació del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

156Expedient d'aprovació del pressupost general 1994/  /  1995/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 1995/  /  1995/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 1996/  /  1996/  /  

173Expedient de modificació del pressupost, modificació del crèdit extraordinari 1997/  /  1997/  /  
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292Expedient d'aprovació del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

291Expedient d'aprovació del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 2000/  /  2000/  /  

292Expedient d'aprovació del pressupost general 2001/  /  2001/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2002/  /  2002/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2003/  /  2003/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2004/  /  2004/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2005/  /  2005/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2006/  /  2006/  /  

293Expedient d'aprovació del pressupost general 2007/  /  2007/  /  

295Expedient d'aprovació del pressupost general 2008/  /  2008/  /  

295Expedient d'aprovació del pressupost general 2009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Modificació del pressupost Modificacions de crèdit del pressupost 
general1627Codi 101.05.01.03 Sèrie

297Crèdit de la Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona per 
l'acondicionament de la carretera d'accés, segona fase del darrer tram

1992/  /  1992/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 111998/  /  1998/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 221998/11/  1998/11/  

297Expedient de modificació del pressupost 331998/  /  1998/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 111999/  /  1999/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 221999/  /  1999/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 331999/  /  1999/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 212000/  /  2000/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 632000/  /  2000/  /  

297Expedient d'incorporació de romanent 222001/  /  2001/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 222001/  /  2001/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 332001/  /  2001/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 222002/  /  2002/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 112004/  /  2004/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 112005/  /  2005/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 112006/  /  2006/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 222006/  /  2006/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 442007/  /  2007/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 112008/  /  2008/  /  

297Expedient de modificació de crèdit del pressupost 2009/  /  2009/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Modificació del pressupost Reconeixements extrajudicials de 
crèdit1629Codi 101.05.01.03 Sèrie

297Reconeixement de crèdit 1999/  /  2000/  /  

02/06/2020 Pàgina 62 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Modificació del pressupost Modificacions de crèdit del pressupost 
d'inversions1635Codi 101.05.01.03 Sèrie

297Préstec concertat per l'Ajuntament per l'acondicionament de la carretera de 
Santpedor a Castellnou

1988/  /  1989/  /  

297Préstec concertat per l'Ajuntament per l'acondicionament d'accés de Pinedes 1992/  /  1994/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Modificació del pressupost Suplements de crèdit del pressupost 
ordinari1638Codi 101.05.01.03 Sèrie

48Expedient d'aprovació del pressupost general 1956/  /  1956/  /  

57Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1970/04/08 1970/09/23

65Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos 1979/06/24 1981/04/04

65Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos 1980/11/20 1981/04/02

66 EsborranyExpedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1981/03/23 1981/10/28
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Compte general i liquidació 
del pressupost

Compte general del pressupost 
general1640Codi 101.05.01.04 Sèrie

143Expedient del compte general del pressupost general 1886/  /  1888/  /  

144Compte definitiu de caixa 1916/  /  1916/  /  

145Compte general (data) 1916/  /  1916/  /  

144Compte definitiu de caixa 1918/  /  1919/  /  

629Comptes 1940/  /  1943/  /  

629Comptes 1940/  /  1943/  /  

630Comptes 1944/  /  1946/  /  

631Comptes 1947/  /  1948/  /  

631Comptes 1947/  /  1948/  /  

632Comptes amb manaments 1949/  /  1950/  /  

632Comptes amb manaments 1949/  /  1950/  /  

58Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1973/02/23 1975/12/19

56Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1974/04/12 1974/10/05

58Expedient del compte general del pressupost. 1974/  /  1975/  /  

66Manaments de pagament 1974/05/25 1976/11/10

66Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1985/11/30 1986/03/03

68Expedient del compte general del pressupost ordinari 1985/12/02 1986/11/13

70Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1989/09/30 1990/09/18

86Certificació de descobert 1990/  /  1990/  /  

74Expedient del compte general del pressupost general. 1991/  /  1991/  /  

75Expedient del compte general del pressupost general 1991/  /  1991/  /  

86Certificació de descobert 1992/  /  1992/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1992/  /  1992/  /  

88Liquidacions aprovades per l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

1992/  /  1995/  /  

78Expedient del compte general del pressupost general. 1993/  /  1993/  /  

158Expedient per a la liquidació del pressupost general 1993/  /  1993/  /  

158Expedient del compte general del pressupost general 1993/  /  1993/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1993/  /  1993/  /  
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294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1993/  /  1993/  /  

88Certificació de descobert 1993/  /  1995/  /  

156Llistats per l'elaboració dels comptes municipals 1993/  /  1995/  /  

159Expedient per a la liquidació del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

159Expedient del compte general del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1994/  /  1994/  /  

156Expedient per a la liquidació del pressupost general. 1995/  /  1995/  /  

173Expedient del compte general del pressupost ordinari 1995/  /  1995/  /  

173Expedient per a la liquidació del pressupost general 1995/  /  1995/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1995/  /  1995/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1995/  /  1995/  /  

173Expedient del compte general del pressupost ordinari 1996/  /  1996/  /  

173Expedient per a la liquidació del pressupost general 1996/  /  1996/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1996/  /  1996/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1996/  /  1996/  /  

156Expedient del compte general del pressupost general. 1997/  /  1997/  /  

173Expedient del compte general del pressupost ordinari 1997/  /  1997/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

145Compte general (data) 1998/  /  1999/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general 2000/  /  2000/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 2000/  /  2000/  /  

294Expedient per a la liquidació del pressupost general 2001/  /  2001/  /  

280Revisió del compte general de per part de la Sindicatura de Comptes 2002/  /  2003/  /  

244Documents de comptables pel tancament. 2003/12/  2003/12/  

280Exposició pública del compte general de 2003/  /  2003/  /  

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2003/  /  2003/  /  
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408Expedient per a la liquidació del pressupost general. 2003/  /  2003/  /  

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2004/  /  2004/  /  

408Expedient per a la liquidació del pressupost general. 2004/  /  2004/  /  

408Expedient del compte general. 2004/  /  2004/  /  

408Expedient del compte general del pressupost general. 2004/  /  2004/  /  

280Documents de gestió comptable per l'elaboració i aprovació del compte general 2005/  /  2005/  /  

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2005/  /  2005/  /  

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2006/  /  2006/  /  

280Expedient del compte general del pressupost general. 2007/10/17 2007/10/17

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2007/  /  2007/  /  

295Expedient per a la liquidació del pressupost general 2008/  /  2008/  /  

296Expedient per a la liquidació del pressupost general 2009/  /  2009/  /  

296Expedient per a la liquidació del pressupost general 2010/  /  2010/  /  

568Expedient de secretaria : liquidació del pressupost  municipal 18182010/  /  2010/  /  

568Expedient de secretaria  : Compte general del pressupost exercici 19192010/  /  2010/  /  

578Expedient de secretaria  : Compte General 11112011/  /  2011/  /  

568Expedient de secretaria  : modificació de crèdit per incorporació de romanent en 
el pressupost municipal

20202011/  /  2011/  /  

590Expedient de secretaria : liquidació 22222012/  /  2012/  /  

590Expedient de secretaria : compte general 24242012/  /  2012/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Compte general i liquidació 
del pressupost

Liquidacions del pressupost general
1641Codi 101.05.01.04 Sèrie

75Expedient per a la liquidació del pressupost general 1991/  /  1991/  /  

78Expedient per a la liquidació del pressupost general. 1993/  /  1993/  /  

173Expedient per a la liquidació del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

302Expedient de liquidació tributària per ingrés directe (aprovació i anul·lació) 2003/  /  2003/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Compte general i liquidació 
del pressupost

Compte general del pressupost 
ordinari1645Codi 101.05.01.04 Sèrie

151Documentació de gestió de tresoreria i intervenció de comptes municipals, 
inclou correspondència per l'aprovació dels comptes, contribució territorial 
urbana i rústica entre d'altres

1835/  /  1911/  /  

150Documentació de gestió de la fiscalitat municipal, inclou entre d'altres impost de 
consums, de cèdules personals, contribució territorial urbana i rústica, etc.

1836/06/15 1955/02/16

147Compte definitiu de caixa 1846/  /  1849/  /  

144Compte general de càrrecs 1849/  /  1849/  /  

147Compte definitiu de caixa 1851/  /  1852/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1857/  /  1857/  /  

147Compte definitiu de caixa 1858/  /  1858/  /  

147Compte definitiu de caixa 1866/  /  1867/  /  

144Compte general de càrrecs 1868/  /  1869/  /  

144Compte general de càrrecs 1881/  /  1882/  /  

145Compte general (data) 1881/  /  1882/  /  

146Compte general (data) 1882/  /  1883/  /  

147Compte definitiu de caixa 1882/  /  1885/  /  

144Compte general de càrrecs 1886/  /  1888/  /  

145Compte general (data) 1886/  /  1888/  /  

147Compte definitiu de caixa 1887/  /  1888/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1887/  /  1890/  /  

146Compte general (data) 1891/  /  1892/  /  

143Expedient del compte general del pressupost general 1891/  /  1895/  /  

144Compte definitiu de caixa 1891/  /  1895/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1892/  /  1895/  /  

145Compte general (data) 1892/  /  1896/  /  

144Compte general de càrrecs 1893/  /  1896/  /  

143Expedient del compte general del pressupost ordinari 1897/  /  1898/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1900/  /  1900/  /  

144Compte definitiu de caixa 1900/  /  1900/  /  
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142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1904/  /  1905/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1908/  /  1908/  /  

144Compte definitiu de caixa 1910/  /  1911/  /  

142Expedient del compte general del pressupost ordinari 1910/  /  1913/  /  

143Expedient del compte general del pressupost general 1911/  /  1911/  /  

145Compte general (data) 1911/  /  1911/  /  

144Compte general de càrrecs 1912/  /  1913/  /  

152Documentació de gestió de tresoreria i intervenció de comptes municipals, 
inclou correspondència per l'aprovació dels comptes, contribució territorial 
urbana i rústica entre d'altres

1912/  /  1943/  /  

143Expedient del compte general del pressupost general 1913/  /  1913/  /  

145Compte general (data) 1913/  /  1913/  /  

147Compte definitiu de caixa 1913/  /  1913/  /  

147Compte definitiu de caixa 1915/  /  1915/  /  

143Expedient del compte general del pressupost general 1915/  /  1916/  /  

147Compte definitiu de caixa 1917/  /  1917/  /  

144Compte general de càrrecs 1918/  /  1919/  /  

145Compte general (data) 1918/  /  1922/  /  

143Expedient del compte general del pressupost ordinari 1918/  /  1929/  /  

143Expedient del compte general del pressupost general 1918/  /  1932/  /  

147Compte definitiu de caixa 1919/  /  1922/  /  

144Compte general de càrrecs 1921/  /  1922/  /  

147Compte definitiu de caixa 1923/  /  1924/  /  

146Compte general (data) 1923/  /  1932/  /  

144Compte definitiu de caixa 1924/  /  1928/  /  

144Compte general de càrrecs 1924/  /  1930/  /  

144Compte definitiu de caixa 1930/  /  1930/  /  

630Comptes 1944/  /  1946/  /  

42Expedient del compte general del pressupost ordinari 1945/  /  1960/  /  

631Comptes 1953/  /  1953/  /  

44Expedient del compte general del pressupost ordinari 1954/  /  1954/  /  

44Expedient del compte general del pressupost ordinari 1955/  /  1955/  /  

44Expedient del compte general del pressupost ordinari 1956/  /  1956/  /  
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45Expedient del compte general del pressupost ordinari 1957/  /  1957/  /  

45Expedient del compte general del pressupost ordinari 1958/  /  1958/  /  

46Expedient del compte general del pressupost ordinari 1959/  /  1959/  /  

46Expedient del compte general del pressupost ordinari 1960/  /  1960/  /  

47Expedient del compte general del pressupost ordinari 1961/  /  1961/  /  

47Expedient del compte general del pressupost ordinari 1962/  /  1962/  /  

43Expedient del compte general del pressupost ordinari 1963/  /  1963/  /  

51Expedient del compte general del pressupost general 1964/  /  1964/  /  

52Expedient del compte general del pressupost ordinari. Inclou liquidació i compte 
de tresoreria

1964/04/10 1964/09/20

58Censura i fiscalització dels comptes de la corporació local de Castellnou de 
Bages.

1971/03/10 1972/06/05

59Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1973/11/07 1974/02/06

53Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1974/05/10 1974/10/21

54Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1974/05/05 1974/10/21

55Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1974/04/10 1974/10/29

57Expedient del compte general del pressupost. 1974/04/14 1974/10/21

67Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1985/06/25 1986/03/03

68Expedient del compte general del pressupost ordinari. 1987/03/02 1987/09/01

155Llibres de comptes. 1989/  /  1989/  /  

74Expedient del compte general del pressupost general. 22221990/  /  1990/  /  

69Expedient de contractació de servei per la poda i neteja de la franja de 
delimitació i protecció de la urbanització de Pinedes de Castellnou

2005/  /  2005/  /  

375Expedient de secretaria : concertació d'operació de crèdit 11112009/  /  2009/  /  

375Expedient de secretaria: nomenament de la secretària del Jutjat de Pau. 12122009/  /  2009/  /  

379Expedient de secretaria : compte general. 11112010/  /  2010/  /  

382Expedient de secretaria : compte general. 39392010/  /  2010/  /  

589Expedient de secretaria : aprovació compte de gestió 102012/  /  2012/  /  

601Compte de gestió 552014/  /  2014/  /  

601Liquidació 2013 882014/  /  2014/  /  

601Expedient de secretaria : Compte general exercici 2013 19192014/  /  2014/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Compte general i liquidació 
del pressupost

Comptes dels Valors Independents i 
Auxiliars del pressupost (VIAP)1648Codi 101.05.01.04 Sèrie

155Llibre i compte de valors 1989/  /  1989/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Documents comptables 
d'ingrés

Manaments d'ingrés
1651Codi 101.05.01.05 Sèrie

147 CargáremesManaments d'ingrés 1881/  /  1883/  /  

147 CargáremesManaments d'ingrés 1894/  /  1895/  /  

147 CargáremesManaments d'ingrés 1919/  /  1920/  /  

147Manaments d'ingrés 1923/  /  1924/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament 1931/  /  1937/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament 1931/  /  1937/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament 1931/  /  1937/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament 1940/  /  1940/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament i factures ctra Santpedor a Castellnou 1940/  /  1940/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament 1940/  /  1940/  /  

43Manaments d'ingrés 111951/  /  1951/  /  

43Pressupost municipal ordinari: despeses i ingressos 1951/  /  1952/  /  

43Manaments d'ingrés 111952/  /  1952/  /  

51Manaments d'ingrés 1953/  /  1953/  /  

44Manaments d'ingrés 1954/  /  1954/  /  

44Manaments d'ingrés 1955/  /  1955/  /  

44Manaments d'ingrés 1956/  /  1956/  /  

45Manaments d'ingrés 1957/  /  1957/  /  

45Manaments d'ingrés 1958/  /  1958/  /  

46Manaments d'ingrés 1959/  /  1959/  /  

46Manaments d'ingrés 1960/  /  1960/  /  

47Manaments d'ingrés 1961/  /  1961/  /  

47Manaments d'ingrés 1962/  /  1962/  /  

43Manaments d'ingrés 1963/  /  1963/  /  

51Manaments d'ingrés 1964/  /  1964/  /  

52Manaments d'ingrés 111965/  /  1965/  /  

53Manaments d'ingrés 1966/  /  1966/  /  

54Manaments d'ingrés 1967/  /  1967/  /  
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55Manaments d'ingrés 1968/  /  1968/  /  

56Manaments d'ingrés 1969/  /  1969/  /  

62Manaments d'ingrés 1975/  /  1975/  /  

63Manaments d'ingrés 1976/  /  1978/  /  

72Manaments d'ingrés 1977/  /  1977/  /  

65Manaments d'ingrés 1979/  /  1980/  /  

68Manaments d'ingrés 1985/  /  1985/  /  

221Manaments d'ingrés 1999/01/01 1999/04/30

223Manaments d'ingrés 1999/09/01 1999/12/31

301Documentació de gestió comptable 1999/  /  2009/  /  

229Manaments d'ingrés 2001/01/  2001/02/  

230Manaments d'ingrés 2001/03/  2001/04/  

231Manaments d'ingrés 2001/05/  2001/06/  

232Manaments d'ingrés 2001/07/  2001/08/  

233Manaments d'ingrés 2001/09/  2001/10/  

234Manaments d'ingrés 2001/11/  2001/12/  

235Manaments d'ingrés 2002/01/  2002/03/  

236Manaments d'ingrés 2002/04/  2002/04/  

237Manaments d'ingrés 2002/05/  2002/06/  

238Manaments d'ingrés 2002/07/  2002/07/  

239Manaments d'ingrés 2002/08/  2002/10/  

240Manaments d'ingrés 2002/11/  2002/12/  

246Manaments d'ingrés 2003/01/  2003/12/  

247Manaments d'ingrés (Caixa Manresa) 2004/01/  2004/06/  

248Manaments d'ingrés (Caixa Manresa) 2004/07/  2004/12/  

249Manaments d'ingrés (La Caixa de Pensions i Aigües de Manresa) 2004/01/  2004/12/  

250Manaments d'ingrés 2004/01/  2004/12/  

254Manaments d'ingrés 2006/07/  2006/12/  

255Manaments d'ingrés 2007/01/  2007/04/  

256Manaments d'ingrés 2007/05/  2007/06/  

257Manaments d'ingrés 2007/07/  2007/09/  

258Manaments d'ingrés 2007/10/  2007/12/  
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266Manaments d'ingrés 2009/01/  2009/01/  

267Manaments d'ingrés 2009/02/  2009/02/  

268Manaments d'ingrés 2009/03/  2009/05/  

269Manaments d'ingrés 2009/06/  2009/06/  

270Manaments d'ingrés 2009/07/  2009/08/  

271Manaments d'ingrés 2009/09/  2009/10/  

272Manaments d'ingrés 2009/11/  2009/11/  

273Manaments d'ingrés 2009/12/  2009/12/  

274Manaments d'ingrés 2010/01/  2010/02/  

275Manaments d'ingrés 2010/03/  2010/04/  

276Manaments d'ingrés 2010/05/  2010/06/  

277Manaments d'ingrés 2010/07/  2010/08/  

278Manaments d'ingrés 2010/09/  2010/10/  

279Manaments d'ingrés 2010/11/  2010/12/  

579Manaments d'ingrés 2011/01/01 2011/03/31

580Manaments d'ingrés abril a juny 2011/04/01 2011/06/30

581Manaments d'ingrés 2011/07/01 2011/09/30

582Manaments d'ingrés 2011/10/01 2011/12/31

583Manaments d'ingrés 2012/01/01 2012/03/31

584Manaments d'ingrés 2012/04/01 2012/06/30

585Manaments d'ingrés 2012/07/01 2012/09/30

586Manaments d'ingrés 2012/10/01 2012/12/31

595Manaments d'ingrés 2013/01/01 2013/03/31

596Manaments d'ngrés 2013/04/01 2013/06/30

597Manaments d'ingrés 2013/07/01 2013/09/30

598Manaments d'ingrés 2013/10/01 2013/12/31

608Manaments d'ingrés 2014/01/01 2014/03/31

609Manaments d'ingrés 2014/04/01 2014/06/30

610Manaments d'ingrés 2014/07/01 2014/09/30

611Manaments d'ingrés 2014/10/01 2014/12/31

616Manaments d'ingrés 2015/01/01 2015/03/31

617Manaments d'ingrés 2015/04/01 2015/06/30
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618Manaments d'ingrés 2015/07/01 2015/09/30

619Manaments d'ingrés 2015/10/01 2015/12/31

649Manaments d'ingrés 2016/01/01 2016/02/30

649Manaments d'ingrés 2016/01/01 2016/02/30

650Manaments d'ingrés 2016/03/01 2016/05/30

650Manaments d'ingrés 2016/03/01 2016/05/30

651Manaments d'ingrés i pagament 2016/06/01 2016/08/30

651Manaments d'ingrés i pagament 2016/06/01 2016/08/30

652Manaments d'ingrés i pagament 2016/09/01 2016/10/30

652Manaments d'ingrés i pagament 2016/09/01 2016/10/30

653Manaments d'ingrés i pagament 2016/11/01 2016/12/30

653Manaments d'ingrés i pagament 2016/11/01 2016/12/30

664Manaments d'ingrés 2017/01/01 2017/02/28

665Manaments d'ingrés 2017/03/01 2017/04/30

666Manaments d'ingrés 2017/05/01 2017/06/30

667Manaments d'ingrés 2017/07/01 2017/08/30

668Manaments d'ingrés 2017/09/01 2017/10/30

669Manaments d'ingrés 2017/11/01 2017/12/30
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Documents comptables de 
pagament

Manaments de pagament
1659Codi 101.05.01.06 Sèrie

628Manaments d'ingrés i pagament 1931/  /  1937/  /  

628Manaments d'ingrés i pagament i factures ctra Santpedor a Castellnou 1940/  /  1940/  /  

86Factures 1983/  /  1984/  /  

68Manaments de pagament 1985/  /  1985/  /  

86Factures 1986/  /  1989/  /  

86Crèdits incobrables (factures) 1990/  /  1991/  /  

86Baixes de factura 1990/  /  1992/  /  

354Factures d'electricitat 1996/  /  2006/  /  

223Manaments de pagament 1999/09/01 1999/11/30

224Resums de comptabilitat 1999/  /  1999/  /  

229Manaments de pagament 2001/01/  2001/02/  

230Manaments de pagament 2001/03/  2001/04/  

231Manaments de pagament 2001/05/  2001/06/  

232Manaments de pagament 2001/07/  2001/08/  

233Manaments de pagament 2001/09/  2001/10/  

234Manaments de pagament 2001/11/  2001/12/  

235Manaments de pagament 2002/01/  2002/03/  

236Manaments de pagament 2002/04/  2002/04/  

237Manaments de pagament 2002/05/  2002/06/  

238Manaments de pagament 2002/07/  2002/07/  

239Manaments de pagament 2002/08/  2002/10/  

240Manaments de pagament 2002/11/  2002/12/  

241Manaments de pagament 2003/01/  2003/03/  

242Manaments de pagament 2003/04/  2003/07/  

243Manaments de pagament 2003/08/  2003/11/  

244Manaments de pagament 2003/12/  2003/12/  

245ADOP i factures pendents 2003/01/  2003/12/  

246Manaments de pagament 2003/01/  2003/12/  
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246Factures 2003/01/  2003/12/  

247Manaments de pagament (Caixa Manresa) 2004/01/  2004/06/  

248Manaments de pagament (Caixa Manresa) 2004/07/  2004/12/  

249Manaments de pagament (La Caixa de Pensions i Aigües de Manresa) 2004/01/  2004/12/  

250Manaments de pagament 2004/01/  2004/12/  

251Manaments de pagament 2005/  /  2005/  /  

252Manaments de pagament 2005/  /  2005/  /  

253Manaments de pagament 2006/01/  2006/06/  

254Manaments de pagament 2006/07/  2006/12/  

354Factures d'electricitat 2006/  /  2007/  /  

255Manaments de pagament 2007/01/  2007/04/  

256Manaments de pagament 2007/05/  2007/06/  

257Manaments de pagament 2007/07/  2007/09/  

258Manaments de pagament 2007/10/  2007/12/  

259Manaments de pagament 2008/01/  2008/02/  

260Manaments de pagament 2008/03/  2008/04/  

261Manaments de pagament 2008/05/  2008/05/  

262Manaments de pagament 2008/06/  2008/07/  

263Manaments de pagament 2008/08/  2008/09/  

264Manaments de pagament 2008/10/  2008/10/  

265Manaments de pagament 2008/11/  2008/12/  

266Manaments de pagament 2009/01/  2009/01/  

267Manaments de pagament 2009/02/  2009/02/  

268Manaments de pagament 2009/03/  2009/05/  

269Manaments de pagament 2009/06/  2009/06/  

270Manaments de pagament 2009/07/  2009/08/  

271Manaments de pagament 2009/09/  2009/10/  

272Manaments de pagament 2009/11/  2009/11/  

273Manaments de pagament 2009/12/  2009/12/  

274Manaments de pagament 2010/01/  2010/02/  

275Manaments de pagament 2010/03/  2010/04/  

276Manaments de pagament 2010/05/  2010/06/  
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277Manaments de pagament 2010/07/  2010/08/  

278Manaments de pagament 2010/09/  2010/10/  

279Manaments de pagament 2010/11/  2010/12/  

579Manaments de pagament 2011/01/01 2011/03/31

580Manaments de pagament 2011/04/01 2011/06/30

581Manaments de pagament 2011/07/01 2011/09/30

582Manaments de pagament 2011/10/01 2011/12/31

583Manaments de pagament 2012/01/01 2012/03/31

584Manaments de pagament 2012/04/01 2012/06/30

585Manaments de pagament 2012/07/01 2012/09/30

586Manaments de pagament 2012/10/01 2012/12/31

576Expedient de secretaria : Pagament a proveïdors segons RDL 4/2012 772012/  /  2012/  /  

595Manaments pagament 2013/01/01 2013/03/31

596Manaments de pagament 2013/07/01 2013/09/30

597Manaments de pagament 2013/07/01 2013/09/30

598Manaments de pagament 2013/10/01 2013/12/31

608Manaments de pagament 2014/01/01 2014/03/31

609Manaments de pagament 2014/04/01 2014/06/30

610Manaments de pagament 2014/07/01 2014/09/30

611Manaments de pagament 2014/10/01 2014/12/31

616Manaments de pagament 2015/01/01 2015/03/31

617Manaments de pagament 2015/04/01 2015/06/30

618Manaments de pagament 2015/07/01 2015/09/30

619Manaments de pagament 2015/10/01 2015/12/31

649Manaments de pagament 2016/01/01 2016/02/30

649Manaments de pagament 2016/01/01 2016/02/30

650Manaments de pagament 2016/03/01 2016/05/30

650Manaments de pagament 2016/03/01 2016/05/30

651Manaments d'ingrés i pagament 2016/06/01 2016/08/30

651Manaments d'ingrés i pagament 2016/06/01 2016/08/30

652Manaments d'ingrés i pagament 2016/09/01 2016/10/30

652Manaments d'ingrés i pagament 2016/09/01 2016/10/30
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653Manaments d'ingrés i pagament 2016/11/01 2016/12/30

653Manaments d'ingrés i pagament 2016/11/01 2016/12/30

664Manaments de pagament 2017/01/01 2017/02/28

665Manaments de pagament 2017/03/01 2017/04/30

666Manaments de pagament 2017/05/01 2017/06/30

667Manaments de pagament 2017/07/01 2017/08/30

668Manaments de pagament 2017/09/01 2017/10/30

669Manaments de pagament 2017/11/01 2017/12/30
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Documents comptables de 
pagament

Libramientos
1663Codi 101.05.01.06 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1879/  /  1880/  /  

147 LliuramentsManaments de pagament 1881/  /  1883/  /  

133Padró de l'impost de prestació personal 1888/  /  1888/  /  

147 LliuramentsManaments de pagament 1891/  /  1892/  /  

147 LliuramentsManaments de pagament 1895/  /  1896/  /  

147 LliuramentsManaments de pagament 1918/  /  1924/  /  

147Manaments de pagament 1928/  /  1928/  /  

43Manaments de pagament 111951/  /  1951/  /  

43Manaments de pagament 111952/  /  1952/  /  

51Manaments de pagament 1953/  /  1953/  /  

44Manaments de pagament 1954/  /  1954/  /  

44Manaments de pagament 1955/  /  1955/  /  

44Manaments de pagament 1956/  /  1956/  /  

45Manaments de pagament 1957/  /  1957/  /  

45Manaments de pagament 1958/  /  1958/  /  

46Manaments de pagament 1959/  /  1959/  /  

46Manaments de pagament 1960/  /  1960/  /  

47Manaments de pagament 1961/  /  1961/  /  

47Manaments de pagament 1962/  /  1962/  /  

43Manaments de pagament 1963/  /  1963/  /  

51Manaments de pagament 1964/  /  1964/  /  

52Manaments de pagament 111965/  /  1965/  /  

53Manaments de pagament 1966/  /  1966/  /  

54Manaments de pagament 1967/  /  1967/  /  

55Manaments de pagament 1968/  /  1968/  /  

56Manaments de pagament 1969/  /  1969/  /  

58Manaments de pagament 1972/  /  1972/  /  

62Manaments de pagament 1975/  /  1975/  /  
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63Manaments de pagament 1976/  /  1978/  /  

72Manaments de pagament 1977/  /  1977/  /  

65Manaments de pagament 1979/  /  1980/  /  

221Manaments de pagament 1999/01/01 1999/04/30

222Manaments de pagament 1999/05/01 1999/08/31

224Manaments de pagament 1999/12/01 1999/12/31

225Manaments de pagament 2000/01/01 2000/03/31

226Manaments de pagament 2000/07/  2000/09/  

227Manaments de pagament 2000/10/  2000/11/  

228Manaments de pagament 2000/12/  2000/12/  

378Expedient de secretaria : aprovació xifres INE 41412008/  /  2008/  /  

378Expedient de secretaria : PAES Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 39392009/  /  2009/  /  

381Expedient de secretaria : modificació de crèdit per incorporació de romanents 
en el pressupost municipal

40402010/  /  2010/  /  

381Expedient de secretaria : modificació de crèdits al pressupost municipal 42422010/  /  2010/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Balanços
1664Codi 101.05.01.07 Sèrie

155Llibre de balanços del pressupost 1988/  /  1988/  /  

155Llibre de balanços del pressupost 1989/  /  1989/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris d'operacions del 
pressupost de despeses1666Codi 101.05.01.07 Sèrie

146Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1862/  /  1862/  /  

146Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1866/  /  1867/  /  

61Llibre diari d'intervenció de despeses. 1975/01/04 1975/12/31

62Llibre diari d'intervenció de despeses. 1976/01/31 1976/12/31

63Llibre diari d'intervenció de despeses. 1977/01/31 1977/12/31

68Llibres diaris d'intervenció de despeses. 1978/01/31 1978/12/31

65Llibre diari d'intervenció de despeses 1979/01/31 1979/12/31

65Llibre diari d'intervenció de despeses. 1980/12/10 1980/12/31

66Llibre diari d'intervenció de despeses. 1983/01/01 1983/12/31

67Llibre diari d'intervenció de despeses. 1985/01/01 1985/12/31

70Llibres diaris d'intervenció de despeses 1986/01/01 1986/12/31

70Llibres diaris d'intervenció de despeses 1987/01/01 1987/12/31

74Llibre diari d'intervenció de despeses 1990/  /  1990/  /  

75Llibre diari d'intervenció de despeses 1991/  /  1991/  /  

157Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1992/  /  1992/  /  

158Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1993/  /  1993/  /  

158Llibre diari d'operacions del pressupost 1993/  /  1993/  /  

159Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1994/  /  1994/  /  

159Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1994/  /  1994/  /  

199Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1995/  /  1995/  /  

174Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses, exercici corrent 1997/  /  1997/  /  

175Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses, exercici corrent 1998/  /  1998/  /  

287Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1999/  /  1999/  /  

287Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 2000/  /  2000/  /  

288Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 2003/  /  2005/  /  
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RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris generals de despeses
1667Codi 101.05.01.07 Sèrie

154Llibre general de despeses 1963/  /  1963/  /  

52Llibre diari general d'intervenció d'ingressos. 1965/01/01 1965/12/23

54Llibre general de despeses. 1967/01/01 1967/12/31

55Llibre general de despeses. 1968/  /  1968/  /  

56Llibre general de despeses. 1969/01/01 1969/12/31

57Llibre general de despeses. 1970/01/02 1970/12/31

57Llibre general de despeses. 1971/02/01 1971/12/31

59Llibre general de despeses. 1972/01/02 1972/12/31

59Llibre general de despeses. 1973/01/02 1973/12/31

61Llibre general de despeses. 1974/01/02 1974/12/31

61Llibre general de despeses. 1974/01/31 1975/12/31

62Llibre general de despeses. 1976/01/31 1976/12/31

63Llibre general de despeses. 1977/01/31 1977/12/31

68Llibre general de despeses. 1978/01/31 1978/12/31

66Llibre general de despeses. 1983/01/01 1983/12/31

67Llibre general de despeses. 1984/01/01 1984/12/31

67Llibre general de despeses. 1985/01/01 1985/12/31

67Llibre general de despeses. 1986/01/01 1986/12/31

70Llibre general de despeses. 1987/01/01 1987/12/31

155Llibre general de despeses 1989/  /  1989/  /  

74Llibre general de despeses 1990/  /  1990/  /  

75Llibre general de despeses 1991/  /  1991/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris generals d'ingressos
1668Codi 101.05.01.07 Sèrie

288Llibre diari d'operacions del pressupost tancat d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

288Llibre diari d'operacions del pressupost corrent d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

288Llibre diari d'operacions del pressupost corrent d'ingressos 2000/  /  2001/  /  

288Llibre diari d'operacions del pressupost tancat d'ingressos 2004/  /  2005/  /  

288Llibre diari d'operacions del pressupost corrent d'ingressos 2005/  /  2005/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris generals d'operacions
1669Codi 101.05.01.07 Sèrie

157Llibre general d'operacions 1992/  /  1992/  /  

199Llibre diari general d'operacions 1995/  /  1995/  /  

164Llibre diari general d'operacions 1996/  /  1996/  /  

167Llibre diària general d'operacions 1997/  /  1997/  /  

167Llibre diària general d'operacions 1998/  /  1998/  /  

285Llibre diari general d'operacions 1999/  /  1999/  /  

285Llibre diari general d'operacions 2000/  /  2000/  /  

286Llibre diari general d'operacions 2001/  /  2001/  /  

286Llibre diari general d'operacions 2003/  /  2003/  /  

286Llibre diari general d'operacions (I-II) 2004/  /  2004/  /  

287Llibre diari general d'operacions (III-IV) 2004/  /  2004/  /  

287Llibre diari general d'operacions 2005/  /  2005/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres d'intervenció
1670Codi 101.05.01.07 Sèrie

637 Din A3Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1940/  /  1954/  /  

636 Din A3Llibre diari d'intervenció de despeses 1940/  /  1955/  /  

154Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1963/  /  1963/  /  

156Llibre diari d'intervenció de despeses 1984/  /  1984/  /  

156Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1984/  /  1984/  /  

155Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1989/  /  1989/  /  

155Llibre diari d'intervenció de despeses 1989/  /  1989/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres d'inventaris i balanços
1672Codi 101.05.01.07 Sèrie

41Llibre d'inventaris i balanços 1939/12/31 1951/12/31

41Llibre d'inventaris i balanços 1950/12/31 1951/12/31

633Llibre d'inventaris i balanços 1958/  /  1958/  /  

633Llibre d'inventaris i balanços 1962/  /  1962/  /  

633Llibre d'inventaris i balanços 1972/  /  1972/  /  
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RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres majors de comptes
1674Codi 101.05.01.07 Sèrie

157Llibre major de comptes 1992/  /  1992/  /  

157Llibre major de comptes extrapressupostaris 1992/  /  1992/  /  

158Llibre major de comptes 1993/  /  1993/  /  

158Llibre major de comptes extrapressupostaris 1993/  /  1993/  /  

159Llibre major de comptes 1994/  /  1994/  /  

199Major de comptes extrapressupostaris 1995/  /  1995/  /  

199Llibre major de comptes 1995/  /  1995/  /  

164Llibre major de comptes 1996/  /  1996/  /  

174Llibre major de comptes 111997/  /  1997/  /  

174Llibre major de comptes 221997/  /  1997/  /  

174Llibre major de comptes 331997/  /  1997/  /  

175Llibre major de comptes 111998/  /  1998/  /  

175Llibre major de comptes 221998/  /  1998/  /  

175Llibre major de comptes 331998/  /  1998/  /  

281Llibre major de comptes 1999/  /  1999/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost tancat d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost corrent d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost tancat de despeses 1999/  /  1999/  /  

282Llibre major de comptes 2000/  /  2000/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost corrent d'ingressos 2000/  /  2000/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost corrent de despeses 2000/  /  2000/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost tancat d'ingressos 2000/  /  2000/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost tancat de despeses 2000/  /  2000/  /  

283Llibre major de comptes 2001/  /  2001/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost tancat de despeses 2001/  /  2001/  /  

284Llibre major de comptes 2004/  /  2004/  /  

284Llibre major de comptes 2005/  /  2005/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres majors de conceptes no 
pressupostaris1675Codi 101.05.01.07 Sèrie

288Llibre major de conceptes no pressupostaris 2000/  /  2001/  /  

289Llibre major del pressupost corrent (I-II) 2004/  /  2004/  /  

290Llibre major del pressupost corrent (III-IV) 2004/  /  2004/  /  

288Llibre major de conceptes no pressupostaris 2005/  /  2005/  /  

289Llibre major del pressupost tancat 2005/  /  2005/  /  

289Llibre major del pressupost corrent 2005/  /  2005/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Registre de factures
1677Codi 101.05.01.07 Sèrie

77Registre de factures 1981/  /  1992/  /  

86Factures 1989/  /  1989/  /  

291Registre de factures 1991/12/31 1998/08/18

193Registre de factures d'IVA 1992/  /  1999/  /  

291Registre de factures 1998/08/18 2003/05/01

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Registre de manaments d'ingrés
1679Codi 101.05.01.07 Sèrie

65Registre de manaments d'ingrés. 1980/01/21 1980/12/31

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres auxiliars
1687Codi 101.05.01.07 Sèrie

175Llibre de comptabilitat auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments) 1998/  /  1998/  /  

298Llibre auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments) 1999/  /  1999/  /  

298Llibre auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments) 2000/  /  2000/  /  

298Llibre auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments) 2001/  /  2001/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres auxiliars de caixa
1688Codi 101.05.01.07 Sèrie

298Llibre auxiliar de caixa 1989/01/18 1995/12/29

158Llibre de dipositària 1993/  /  1993/  /  

159Llibre de dipositària 1994/  /  1994/  /  

298llibre auxiliar de caixa 1995/01/01 2006/10/02

164Llibre auxiliar de tresoreria 1996/  /  1996/  /  

175Llibre auxiliar de caixa 1998/  /  1998/  /  

298llibres auxiliar de caixa 2006/10/02 2010/08/31

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres auxiliars de despeses
1689Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre auxiliar d'ingressos 1897/  /  1900/  /  

41Llibre auxiliar de despeses 1940/  /  1947/  /  

41Llibre auxiliar de despeses 1949/  /  1951/  /  

41Llibre auxiliar de despeses 1950/  /  1952/  /  

51Llibre auxiliar de despeses 1953/  /  1953/  /  

158Llibre auxiliar de despeses 1993/  /  1993/  /  

159Llibre auxiliar de despeses 1994/  /  1994/  /  

199Llibre auxiliar de despeses 1995/  /  1995/  /  

291Llibre auxiliar del pressupost tancat de despeses 1999/  /  1999/  /  

291Llibre auxiliar del pressupost corrent de despeses 1999/  /  1999/  /  

291Llibre auxiliar del pressupost tancat de despeses 2000/  /  2000/  /  

291Llibre auxiliar del pressupost corrent de despeses 2000/  /  2000/  /  

291Llibre auxiliar del pressupost corrent de despeses 2001/  /  2001/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres auxiliars d'ingressos
1690Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre auxiliar d'ingressos 1897/  /  1900/  /  

41Llibre auxiliar d'ingressos 1940/  /  1947/  /  

41Llibre auxiliar d'ingressos 1948/  /  1952/  /  

41Llibre auxiliar d'ingressos 1950/  /  1950/  /  

51Llibre auxiliar d'ingressos 1953/  /  1953/  /  

79Baixa i devolució d'ingressos 1993/  /  1993/  /  

159Llibre auxiliar d'ingressos 1994/  /  1994/  /  

199Llibre auxiliar d'ingressos 1995/  /  1995/  /  

290Llibre auxiliar del pressupost tancat d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

290Llibre auxiliar del pressupost corrent d'ingressos 1999/  /  1999/  /  

290Llibre auxiliar del pressupost tancat d'ingressos 2001/  /  2001/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres de caixa
1692Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre de caixa 1898/  /  1900/  /  

141Llibre de caixa 1905/  /  1905/  /  

633Llibre de caixa 1927/  /  1941/  /  

50Llibre de caixa 1942/  /  1952/  /  

50Llibre de caixa 1953/  /  1953/  /  

633Llibre de caixa 1954/  /  1959/  /  

154Llibre de caixa 1959/  /  1959/  /  

51Llibre de caixa 1964/  /  1964/  /  

57Llibre de caixa. 1971/01/02 1971/12/31

59Llibre de caixa. 1972/01/31 1972/12/31

58Llibre de caixa. 1973/01/31 1973/12/31

61Llibre de caixa. 1974/01/31 1974/12/31

62Llibre de caixa. 1975/01/31 1975/12/31

62Llibre de caixa. 1976/01/31 1976/12/31

68Llibre de caixa. 1977/01/31 1977/12/31

156Llibre de caixa 1980/  /  1980/  /  

66Llibre de caixa. 1983/01/01 1983/12/31

67Llibre de caixa. 1985/01/01 1985/12/31

68Llibre de caixa. 1986/01/01 1986/12/31

155Llibre de caixa 1989/  /  1989/  /  

75Llibre de caixa 1990/  /  1990/  /  

75Llibre de caixa 1991/  /  1991/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres de comptes corrents de 
recaptació en període voluntari i 
executiu

1693Codi 101.05.01.07 Sèrie

146Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1862/  /  1862/  /  

146Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1866/  /  1867/  /  

146 EsborranyLlibre diari d'operacions del pressupost de despeses 1910/  /  1912/  /  

155Llibre de comptes de cabals: relacions trimestrals d'ingressos i despeses per 
capítols, per articles, de càrrecs i de data

1989/  /  1989/  /  

157Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1992/  /  1992/  /  

158Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1993/  /  1993/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres de comptes corrents per 
conceptes del pressupost d'ingressos 
i despeses

1694Codi 101.05.01.07 Sèrie

157Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos i despeses 1992/  /  1992/  /  

157Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos 1992/  /  1992/  /  

158Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos 1993/  /  1993/  /  

159Llibre diari d'operacions d'intervenció d'ingressos del pressupost 1994/  /  1994/  /  

199Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos 1995/  /  1995/  /  

199Llibre diari d'operacions d'intervenció d'ingressos del pressupost 1995/  /  1995/  /  

199Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1995/  /  1995/  /  

164Llibre de comptes tancats per conceptes del pressupost d'ingressos 1996/  /  1996/  /  

164Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos 1996/  /  1996/  /  

164Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1996/  /  1996/  /  

164Llibre de comptes tancats per conceptes del pressupost de despeses 1996/  /  1996/  /  

175Llibre de comptes tancats per conceptes del pressupost de despeses 1998/  /  1998/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres dels Valors Independents i 
Auxiliars del pressupost (VIAP)1699Codi 101.05.01.07 Sèrie

41Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1956/01/01 1962/09/29

57Llibre dels valors independents. 1970/12/30 1976/12/31

70Llibre dels valors independents. 1986/01/01 1986/12/23

155Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1989/  /  1989/  /  

74Llibre dels valors independents 1990/  /  1990/  /  

75Llibre dels valors independents 1991/  /  1991/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris d'ingressos i despeses 
de dipositaria1700Codi 101.05.01.07 Sèrie

157Llibre diari d'ingressos i despeses de dipositaria 1992/  /  1992/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres diaris d'intervenció d'ingressos
1704Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre d'esborranys d'ingressos 1923/  /  1926/  /  

154Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1952/  /  1952/  /  

50Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1953/  /  1953/  /  

154Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1962/  /  1962/  /  

51Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1964/  /  1964/  /  

53Llibre diari general d'intervenció d'ingressos. 1966/01/01 1966/12/31

54Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1967/01/01 1967/12/31

55Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1968/01/01 1968/12/31

56Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1969/01/01 1969/12/31

57Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1970/02/01 1970/12/31

57Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1971/01/02 1971/12/31

59Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1972/01/02 1972/12/31

58Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1973/01/02 1973/12/31

61Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1974/01/03 1974/12/31

61Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1975/01/31 1975/12/31

62Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1976/01/30 1976/12/31

68Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1978/01/31 1978/12/31

65Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1979/03/21 1979/12/31

65Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1980/01/20 1980/12/31

66Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1983/01/02 1983/12/31

67Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1985/01/01 1985/12/30

68Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1986/01/01 1986/12/31

70Llibre d'intervenció d'ingressos. 1987/01/01 1987/12/31

74Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1990/  /  1990/  /  

75Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1991/  /  1991/  /  

157Llibre diari d'operacions d'intervenció d'ingressos del pressupost 1992/  /  1992/  /  

157Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1992/  /  1992/  /  

158Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1993/  /  1993/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

159Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1994/  /  1994/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres esborranys de despeses
1707Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre d'esborranys de despeses 1897/  /  1900/  /  

154Llibre diari d'intervenció de despeses 1952/  /  1952/  /  

50Llibre diari d'intervenció de despeses 1953/  /  1953/  /  

154Llibre diari d'intervenció de despeses 1962/  /  1962/  /  

154Llibre diari d'intervenció de despeses 1963/  /  1963/  /  

51Llibre diari d'intervenció de despeses 1964/  /  1964/  /  

52Llibre diari d'intervenció de pagaments. 1965/01/25 1965/12/22

53Llibre d'intervenció de pagaments. 1966/01/01 1966/12/31

54Llibre diari d'intervenció de pagaments. 1967/01/01 1967/12/31

55Llibre diari d'intervenció de pagaments. 1968/01/01 1968/12/31

56Llibre diari d'intervenció de despeses. 1969/01/01 1969/12/31

57Llibre diari d'intervenció de despeses. 1970/01/02 1970/12/31

57Llibre diari d'intervenció de despeses. 1971/01/02 1971/12/31

59Llibre diari d'intervenció de despeses. 1972/01/02 1972/12/31

58Llibre diari d'intervenció de despeses. 1973/01/01 1973/12/31

61Llibre diari d'intervenció de despeses. 1974/01/03 1974/12/31

157Llibre diari d'intervenció de despeses 1992/  /  1992/  /  

158Llibre diari d'intervenció de despeses 1993/  /  1993/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres esborranys d'ingressos
1708Codi 101.05.01.07 Sèrie

141Llibre d'esborranys d'ingressos 1897/  /  1900/  /  

141Llibre d'esborranys d'ingressos 1909/  /  1909/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres generals de despeses
1709Codi 101.05.01.07 Sèrie

52Llibre general de despeses. 1965/  /  1965/  /  

52Llibre general de despeses. 1965/  /  1965/  /  

52Llibre general de despeses. 1965/01/01 1965/01/01

159Llibre diari d'intervenció de despeses 1994/  /  1994/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres generals de rendes i exaccions
1711Codi 101.05.01.07 Sèrie

633Llibre general de rendes i exaccions 1955/  /  1955/  /  

154Llibre general de rendes i exaccions 1962/  /  1962/  /  

52Llibre general de rendes i exaccions. 1965/01/01 1965/01/01

52Llibre general de rendes i exaccions. 1965/  /  1965/  /  

53Llibre general de rendes i exaccions del pressupost. 1966/01/01 1966/12/31

54Llibre general de rendes i exaccions. 1967/01/01 1967/12/31

55Llibre general de rendes i exaccions. 1968/01/01 1968/12/31

56Llibre general de rendes i exaccions. 1969/01/01 1969/12/31

57Llibre general de rendes i exaccions. 1970/01/02 1970/12/31

57Llibre general de rendes i exaccions. 1971/01/02 1971/12/31

59Llibre general de rendes i exaccions. 1972/01/01 1972/12/31

58Llibre general de rendes i exaccions. 1973/01/02 1973/12/31

61Llibre general de rendes i exaccions. 1974/01/03 1974/12/31

62Llibre general de rendes i exaccions. 1975/01/30 1975/12/31

62Llibre general de rendes i exaccions. 1976/01/02 1976/12/31

63Llibre general de rendes i exaccions. 1977/01/31 1977/12/31

68Llibre general de rendes i exaccions. 1978/01/31 1978/12/31

65Llibre general de rendes i exaccions. 1979/01/21 1979/12/31

67Llibre general de rendes i exaccions. 1984/01/01 1984/12/31

67Llibre general de rendes i exaccions. 1986/01/01 1986/12/31

70Llibre general de rendes i exaccions. 1987/01/01 1987/12/31

155Llibre general de rendes i exaccions 1989/  /  1989/  /  

74Llibre general de rendes i exaccions 1990/  /  1990/  /  

75Llibre general de rendes i exaccions 1991/  /  1991/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres majors del pressupost 
d'ingressos i despeses1713Codi 101.05.01.07 Sèrie

159Llibre major del pressupost de despeses 1994/  /  1994/  /  

159Llibre major del pressupost d'ingressos 1994/  /  1994/  /  

164Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost d'ingressos 1996/  /  1996/  /  

164Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1996/  /  1996/  /  

164Llibre de comptes tancats per conceptes del pressupost de despeses 1996/  /  1996/  /  

174Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1997/  /  1997/  /  

175Llibre de comptes tancats per conceptes del pressupost d'ingressos 1998/  /  1998/  /  

175Llibre de comptes corrents per conceptes del pressupost de despeses 1998/  /  1998/  /  

290Llibre major de conceptes del pressupost corrent de despeses 1999/  /  1999/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Llibres subauxiliars
1716Codi 101.05.01.07 Sèrie

89 Data atribuïdaLlibre subaxil·lar de comptes corrents 1964/  /  1964/  /  

66Llibre d'ingressos per conceptes. 1983/01/01 1983/12/31

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Llibres i registres comptables Actes d'arqueig
1720Codi 101.05.01.07 Sèrie

298Llibre d'actes d'arqueig 1987/01/03 1994/05/30

298Actes d'arqueig 2000/  /  2000/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Arqueig i conciliació bancària Actes d'arqueig
1720Codi 101.05.01.08 Sèrie

298Actes d'arqueig 2001/  /  2002/  /  

298Actes d'arqueig 2003/  /  2003/  /  

02/06/2020 Pàgina 96 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Arqueig i conciliació bancària Llibres d'actes d'arqueig
1721Codi 101.05.01.08 Sèrie

141Llibre d'actes d'arqueig 1903/  /  1903/  /  

141Llibre d'actes d'arqueig 1913/  /  1916/  /  

41Llibre d'actes d'arqueig 1926/06/30 1935/12/31

41Llibre d'actes d'arqueig 1939/12/31 1947/03/31

43Llibre d'actes d'arqueig 1954/05/01 1962/05/30

55Llibre d'actes d'arqueig dels fons municipals. 1962/06/30 1968/12/31

52Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos 1964/12/09 1965/04/02

53Llibre d'actes d'arqueig. 1966/01/01 1966/12/31

61Llibre d'actes d'arqueig. 1970/03/07 1974/02/28

61Llibre d'actes d'arqueig. 1974/03/01 1979/12/31

67Llibre d'actes d'arqueig 1983/01/01 1986/12/31

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Gestió bancària Càrrecs domiciliats a entitats 
bancàries1724Codi 101.05.01.09 Sèrie

87Càrrecs 1981/  /  1992/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Gestió bancària Comprovants i extractes bancaris
1725Codi 101.05.01.09 Sèrie

660Comprovant i extracte bancari 2011/  /  2011/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2012/  /  2012/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2013/  /  2013/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2014/  /  2014/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2015/  /  2015/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2016/  /  2016/  /  

660Comprovant i extracte bancari 2017/  /  2017/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Gestió bancària Llibres auxiliars de comptes corrents 
bancaris1726Codi 101.05.01.09 Sèrie

298Documentació de gestió comptable de les comptes corrents bancàries 2009/  /  2009/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Gestió bancària Llibretes d'estalvis dels comptes 
bancaris de la corporació local1727Codi 101.05.01.09 Sèrie

299Caixa Manresa: extractes bancaris, transferències, rebuts domiciliats i 
documentació diversa

1993/  /  2009/  /  

299Banco Central Hispano: extractes bancaris, transferències, rebuts domiciliats i 
documentació diversa

1999/  /  2008/  /  

299Caixa de Catalunya: extractes bancaris, transferències, rebuts domiciliats i 
documentació diversa

2006/  /  2009/  /  

299Banc del Crèdit Local: extractes bancaris, transferències, rebuts domiciliats i 
documentació diversa

2007/  /  2009/  /  

299La Caixa de Pensions: extractes bancaris, transferències, rebuts domiciliats i 
documentació diversa

2007/  /  2009/  /  

298Documents de gestió de tresoreria 2008/  /  2008/  /  

298Documentació de gestió comptable de les comptes corrents bancàries 2008/  /  2008/  /  

298Documentació de gestió comptable de les comptes corrents bancàries 2008/  /  2008/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Obligacions fiscals amb altres 
administracions

Liquidacions de deutes amb altres 
administracions1743Codi 101.05.01.12 Sèrie

219Certificats i liquidacions de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1990/  /  2006/  /  

302Liquidació d'impostos municipals i estatals de la franja del Serrat entre el terme 
municipal de Castellnou i Santpedor

35351992/  /  1995/  /  

219Certificats de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1993/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Obligacions fiscals amb altres 
administracions

Liquidacions de l'impost del valor 
afegit (IVA)1744Codi 101.05.01.12 Sèrie

219model 036 declaració censal, alta d'IVA inici activitat 1993/01/07 1993/01/07

219Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA) 1999/  /  2006/  /  

588Import valor afegit  IVA  303 trimestral i 390 anual 2009/  /  2013/  /  

659Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA) 2014/  /  2016/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió del pressupost Participació en tributs 
supramunicipals

Participació de tributs estatals
1749Codi 101.05.01.13 Sèrie

656Expedient de participació de tributs estatals i autonòmics 2012/  /  2012/  /  

660Expedient de participació de tributs estatals i autonòmics, morositat 2013/  /  2016/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Fiscalització econòmico-
financera

Esforç fiscal
1753Codi 101.05.02.00 Sèrie

301Drets i obligacions pendents de cobrar i pagar 1989/  /  2003/  /  

301Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 1999/  /  1999/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 1999/  /  2000/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 1999/  /  2001/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2000/  /  2000/  /  

301Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2001/  /  2001/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2002/  /  2004/  /  

301Expedient d'esforç fiscal relatiu a la participació d'impostos estatals que rep 
l'Ajuntament

2002/  /  2006/  /  

301Expedient d'esforç fiscal, informació impositiva 2003/  /  2006/  /  

301Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2004/  /  2004/  /  

301Diagnosi econòmica i financera de Castellnou de Bage 2004/  /  2004/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2005/  /  2005/  /  

301Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2005/  /  2005/  /  

301Anàlisi de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Castellnou de 
Bages

2006/12/31 2006/12/31

301Expedient d'esforç fiscal 2006/  /  2006/  /  

301Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2006/  /  2006/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2007/  /  2007/  /  

301Informe de la Diputació de Barcelona relatiu a la tutela financera 2008/  /  2008/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2008/  /  2008/  /  

301Expedient d'esforç fiscal 2009/  /  2009/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Fiscalització econòmico-
financera

Informes financers i econòmics
1754Codi 101.05.02.00 Sèrie

376Expedient de secretaria: Pla econòmic i financer pel període 15152009/  /  2011/  /  

656Informe financer i econòmic trameses a la Generaliat i Ministeri 2012/  /  2012/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Alteracions cadastrals
1756Codi 101.05.03.01 Sèrie

370Relació de característiques per municipi i polígon del cadastre de naturalesa 
rústica

1995/  /  1995/  /  

590Expedient de secretaria : Modificació del cadastre com a conseqüència de 
l'aprovació del POUM

30302013/  /  2013/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Cadastres
1757Codi 101.05.03.01 Sèrie

134Padró cadastral de contribució riquesa rústica 1867/  /  1867/  /  

77Llibre de la riquesa rústica cadastral 1957/  /  1958/  /  

78Altes i baixes del cadastre 1970/  /  1973/  /  

306Fitxes cadastrals (1794301-1999818) 1986/  /  1986/  /  

307Fitxes cadastrals (2083301-2100609) 1986/  /  1986/  /  

308Fitxes cadastrals (2284401-2285245) 1986/  /  1986/  /  

309Fitxes cadastrals (2286001-2585041) 1986/  /  1986/  /  

310Fitxes cadastrals (2683801-2885612) 1986/  /  1986/  /  

311Fitxes cadastrals (2983301-3184537) 1986/  /  1986/  /  

312Fitxes cadastrals (3287401-3487817) 1986/  /  1986/  /  

312Modificació del Cadastre 1986/  /  1986/  /  

313Fitxes cadastrals (35222101-3622801) 1986/  /  1986/  /  

80Parcel·lari cadastral (plànols) 1992/  /  1992/  /  

98Fitxes cadastrals i escriptures del registre de la propietat 17171992/  /  1992/  /  

160Relació de les característiques per polígons pel còmput de la contribució de la 
riquesa rústica

1993/  /  1993/  /  

80Riquesa rústica: relació de polígons 1994/  /  1994/  /  

308Cadastre 2004/  /  2004/  /  

413Revisió del cadastre 2004/  /  2004/  /  

312Recurs al cadastre 2007/  /  2007/  /  

336Llistat de quotes impositives cadastrals 2007/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
(plusvàlua)

1763Codi 101.05.03.01 Sèrie

84Expedient de plusvàlua 111984/  /  1984/  /  

84Expedient de plusvàlua 19191985/  /  1985/  /  

85Expedient de plusvàlua 111986/  /  1986/  /  

85 RústicaExpedient de plusvàlua rústica 1987/  /  1987/  /  

85Expedient de plusvàlua 111988/  /  1988/  /  

83Liquidacions de plusvàlues 1989/  /  1989/  /  

83Expedient de plusvàlua 111989/  /  1989/  /  

89Expedient de plusvàlua 1990/  /  1992/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Modificacions del padró de l'impost 
sobre béns immobles urbans (IBI) 
(altes, baixes i canvis de dades dels 

1768Codi 101.05.03.01 Sèrie

567Expedient de secretaria : baixa d'IBI finca masia Plana Coll 15152011/  /  2011/  /  

590Expedient de secretaria : exempció IBI casa 20202013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : Alta fiscal de l'IBI de l'habitatge 38382013/  /  2013/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons d'agrupació de tributs
1770Codi 101.05.03.01 Sèrie

638Exacciona municipals 1946/  /  1955/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost d'activitats 
econòmiques (IAE)1771Codi 101.05.03.01 Sèrie

79Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1992/  /  1993/  /  

81Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1994/  /  1994/  /  

198Padró de liquidació de l'impost d'activitats econòmiques 1995/  /  1995/  /  

198Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1996/  /  1996/  /  

316Padró de l'impost d'activitats econòmiques. 2000/  /  2001/  /  

316Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), quotes municipals i 
nacionals

2003/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost de béns 
immobles d'urbana (IBI)1772Codi 101.05.03.01 Sèrie

370Padró cadastral de la contribució urbana per ordre alfabètic de contribuents i de 
carrers.

1988/  /  1988/  /  

82 Expedient sancionador de disciplina urbanística de PinedesSolars en mal estat 1988/  /  1989/  /  

81 Llista del SerratPadró de solars sense tancar 1989/  /  1989/  /  

160Padró de solars sense tancar de la urbanització del Serrat i de Pinedes 1989/  /  1989/  /  

162Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1990/  /  1992/  /  

79Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1992/  /  1992/  /  

80Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1993/  /  1994/  /  

88Liquidació/Autoliquidació de l'Impost de béns immobles (IBI) 1993/  /  1995/  /  

198Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1995/  /  1995/  /  

195Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1996/  /  1996/  /  

188Modificacions dels titulars de les parcel·les per l'Impost de Béns Immobles (IBI) 1996/  /  1999/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2000/  /  

304Padró de l'Impost de béns immobles urbans. 2000/  /  2003/  /  

565Regularització cadastre urbana, revisió d'IBI, i altes del cadastre 2004/  /  2009/  /  

557Regularització cadastre urbana , alta IBI 2010/  /  2010/  /  

02/06/2020 Pàgina 104 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost de béns 
immobles rústics1773Codi 101.05.03.01 Sèrie

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1859/  /  1859/  /  

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1887/  /  1888/  /  

134Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1889/  /  1889/  /  

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1892/  /  1900/  /  

141Padró extraordinari de la contribució territorial rústica i pecuària per l'extinció de 
la plaga de la llagosta

1902/  /  1902/  /  

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1908/  /  1915/  /  

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1917/  /  1920/  /  

131Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1928/  /  1928/  /  

635Relació finques rústiques 1950/  /  1950/  /  

78Padrons de la contribució rústica i cadastral 1959/  /  1965/  /  

78Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1959/  /  1966/  /  

78Modificació de la contribució rústica 1959/  /  1983/  /  

160Padró cadastral de la contribució territorial rústica 1961/  /  1967/  /  

160Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1978/  /  1979/  /  

160Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1983/  /  1983/  /  

162Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1990/  /  1991/  /  

79Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1992/  /  1993/  /  

336Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1994/  /  1994/  /  

198Padró de l'Impost de béns immobles rústics 1995/  /  1995/  /  

370Llibre de cèdules de propietat del cadastre de naturalesa rústica 1995/  /  1995/  /  

370Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1995/  /  1995/  /  

198Padró de l'Impost de béns immobles rústics 1996/  /  1996/  /  

370Llibre de cèdules de propietat del cadastre de naturalesa rústica 1996/  /  1996/  /  

370Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1996/  /  1996/  /  

370Relació de característiques per municipi i polígon del cadastre de naturalesa 
rústica

1996/  /  1996/  /  

336Llibre cèdules de propietat del cadastre de naturalesa rústica 1997/  /  1997/  /  

336Padró cadastral de l'Impost de béns immobles rústics 1997/  /  1997/  /  

02/06/2020 Pàgina 105 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

303Padró de l'Impost de béns immobles rústics. 2000/  /  2000/  /  

303Padró de l'Impost de béns immobles rústics. 2000/  /  2000/  /  

304Padró de l'Impost de béns immobles rústics. 2000/  /  2000/  /  

336Padró de l'Impost de béns immobles rústics 2000/  /  2000/  /  

336Padró de l'Impost de béns immobles rústics 2001/  /  2001/  /  

336Llibre cèdules de propietat del cadastre de naturalesa rústica 2001/  /  2001/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost municipal de 
circulació de vehicles (*) i de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica

1774Codi 101.05.03.01 Sèrie

133Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció animal i mecànica 1911/  /  1912/  /  

634Expedient d'alta a l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1943/  /  1944/  /  

634Expedient de bicicletes 1956/  /  1958/  /  

634Expedient de carros 1957/  /  1958/  /  

634Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1967/  /  1967/  /  

83Liquidació/Autoliquidació de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) 1971/  /  1985/  /  

160Padró alfabètic dels contribuents de l'impost municipal de circulació de vehicles 1985/  /  1998/  /  

160Impost municipal de matriculació de vehicles 1986/  /  1988/  /  

162Impost municipal de circulació de vehicles 1990/  /  1991/  /  

79Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1992/  /  1993/  /  

81Liquidació/Autoliquidació de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) 1994/  /  1994/  /  

198Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1995/  /  1995/  /  

198Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1996/  /  1996/  /  

304Expedient de taxes de matriculació de ciclomotors 1997/  /  2002/  /  

304Campanya de matriculació de ciclomotors 1999/  /  2002/  /  

304Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. 2000/  /  2001/  /  

304Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. 2002/  /  2002/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Rectificacions a l'impost sobre béns 
immobles (IBI)1782Codi 101.05.03.01 Sèrie

304Reclamacions de modificació de l'IBI i plusvàlues 2004/  /  2007/  /  

02/06/2020 Pàgina 106 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Registre d'expedients de l'impost 
sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

1788Codi 101.05.03.01 Sèrie

83Registre d'expedients de plusvàlues 1984/  /  1989/  /  

316Expedient de plusvàlua 39391989/  /  1998/  /  

88Notificació de l'aprovació dels padrons i liquidacions de plusvàlues 1992/  /  1996/  /  

402Expedients de plusvàlua 1994/  /  2004/  /  

316Expedient de plusvàlues pendents de comptabilitzat i comunicar 2004/  /  2004/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Revisions cadastrals
1789Codi 101.05.03.01 Sèrie

316Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), quotes municipals 2001/03/13 2001/03/13

413Documentació per l'elaboració de la revisió del cadastre 2004/  /  2004/  /  

413Annex a la ponència de valors totals de Castellnou de Bages, plànols 2004/07/  2004/07/  

413Ponència de valors totals de Castellnou de Bages 2004/07/  2004/07/  

413Rectificacions de la revisió del cadastre 2004/  /  2006/  /  

557Regularització cadastre d'urbana, expedients de revisió de l'IBI i altes cadastrals 2007/  /  2008/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Amillaraments
1791Codi 101.05.03.01 Sèrie

134Expedient de rectificació a l'amillarament 1883/  /  1883/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Apèndixs de l'amillarament
1793Codi 101.05.03.01 Sèrie

133Apèndix de l'Amillarament 1852/  /  1852/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1886/  /  1887/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1898/  /  1899/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1903/  /  1906/  /  

130Apèndix de l'Amillarament 1906/  /  1906/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1908/  /  1908/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1912/  /  1912/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1917/  /  1917/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1920/  /  1920/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1922/  /  1922/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1924/  /  1926/  /  

133Apèndix de l'Amillarament 1929/  /  1929/  /  

635Apèndix de l'Amillarament 1943/  /  1957/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució d'immobles, 
conreu i ramaderia1824Codi 101.05.03.01 Sèrie

141Padró extraordinari de la contribució territorial rústica i pecuària per l'extinció de 
la plaga de la llagosta

1902/  /  1902/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de perdó contribució  per danys a l'agricultura 1945/  /  1945/  /  

160Contribució sobre la ramaderia 1982/  /  1987/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució industrial
1825Codi 101.05.03.01 Sèrie

634Padró de la contribució industrial 1944/  /  1945/  /  

160Padró de contribució industrial 1978/  /  1978/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució sobre 
edificis i solars1826Codi 101.05.03.01 Sèrie

130Registre fiscal de finques i solars 1905/  /  1905/  /  

368Padró de la contribució sobre edificis i solars 1909/  /  1929/  /  

635Padró d'edificis i solars 1930/  /  1935/  /  

634Padró de la contribució d'edificis i solars 1940/  /  1962/  /  

635Padró d'edificis i solars 1949/  /  1949/  /  

78Padró de la contribució sobre edificis i solars 1959/  /  1964/  /  

82Solars en mal estat 1986/  /  1986/  /  

87 PinedesPadró de solars sense tancar 1988/  /  1988/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució territorial
1827Codi 101.05.03.01 Sèrie

78Padrons i llistes cobratòries dels arbitris de la riquesa urbana 1959/  /  1975/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució territorial 
rústica i pecuària1828Codi 101.05.03.01 Sèrie

134Padró cadastral de la contribució de la riquesa rústica 1864/  /  1865/  /  

638Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1929/  /  1945/  /  

638Llibre padró de la contribució territorial rústica i pecuària 1951/  /  1955/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la contribució territorial 
urbana1829Codi 101.05.03.01 Sèrie

130Padró de la contribució territorial urbana 1850/  /  1850/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1853/  /  1853/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1856/  /  1856/  /  

134Padró de la contribució territorial 1857/  /  1857/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1858/  /  1858/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1860/  /  1860/  /  

130 Data atribuïdaPadró de la contribució territorial urbana 1860/  /  1860/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1863/  /  1863/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1866/  /  1866/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1868/  /  1868/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1871/  /  1872/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1874/  /  1876/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1878/  /  1878/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1880/  /  1880/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1884/  /  1885/  /  

130Padró de la contribució territorial urbana 1894/  /  1900/  /  

634Padró de la contribució territorial urbana 1952/  /  1952/  /  

160Padró de la contribució territorial urbana 1967/  /  1967/  /  

370Padró cadastral de la contribució urbana 1967/  /  1985/  /  

370Padró cadastral de la contribució urbana per ordre alfabètic de contribuents 1986/  /  1986/  /  

370Padró cadastral de la contribució urbana per ordre alfabètic de carrers 1987/  /  1987/  /  

82 Expedient sancionador de disciplina urbanística del SerratSolars en mal estat 1988/  /  1989/  /  

370Padró cadastral de la contribució urbana per ordre alfabètic de contribuents i de 
carrers.

1989/  /  1989/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la llicència fiscal
1830Codi 101.05.03.01 Sèrie

160Padró d'impost industrial i de llicència fiscal 1964/  /  1964/  /  

160Padró alfabètic de contribuents de l'impost industrial i de llicència fiscal 1988/  /  1988/  /  

160Padró d'epígrafs de l'impost industrial i llicència fiscal 1988/  /  1988/  /  

162Padró de l'impost industrial i de la llicència fiscal 1990/  /  1990/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de la patent nacional de 
vehicles1831Codi 101.05.03.01 Sèrie

198Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1995/  /  1995/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost de cèdules 
personals1832Codi 101.05.03.01 Sèrie

134Impost de cèdules personals 1911/  /  1911/  /  

141Impost de cèdules personals 1912/  /  1912/  /  

134Impost de cèdules personals 1913/  /  1917/  /  

134Impost de cèdules personals 1919/  /  1926/  /  

134Impost de cèdules personals 1928/  /  1928/  /  

134Impost de cèdules personals 1930/  /  1930/  /  

634Padró de l'impost de cèdules personals 1931/  /  1933/  /  

634Padró de l'impost de cèdules personals 1935/  /  1938/  /  

634Padró de l'impost de cèdules personals 1941/  /  1941/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost de consums
1833Codi 101.05.03.01 Sèrie

132Expedients de l'impost de consum 1852/  /  1852/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1860/  /  1860/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1868/  /  1868/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1875/  /  1876/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1878/  /  1878/  /  

133 Sobre la salExpedients de contribució de consums 1878/  /  1880/  /  

141Expedients de contribució de consums 1879/  /  1880/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1880/  /  1881/  /  

133 Sobre la salExpedients de contribució de consums 1883/  /  1883/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1884/  /  1884/  /  

133 Sobre la salExpedients de contribució de consums 1885/  /  1885/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1886/  /  1886/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1889/  /  1889/  /  

133Talonari de l'impost de consums 1889/  /  1890/  /  

133 Líquids del repartimentDocuments relatius a la gestió de l'impost de consums 1890/  /  1890/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1891/  /  1891/  /  

133 RepartimentExpedients d'impost de consums 1893/  /  1893/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1893/  /  1899/  /  

133 Líquids del repartimentExpedients d'impost de consums 1894/  /  1895/  /  

141Expedient de contribució de consums 1900/  /  1900/  /  

133 Repartiment de sal i cerealsExpedients d'impost de consums 1901/  /  1902/  /  

132Expedients de l'impost de consum 1901/  /  1915/  /  

141Repartiment general de consums 1916/  /  1916/  /  

133 Repartiment de carnExpedients d'impost de consums 1916/  /  1917/  /  

133 RepartimentExpedients d'impost de consums 1916/  /  1923/  /  

133 Repartiment generalExpedients d'impost de consums 1923/  /  1924/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de l'impost d'utilitats
1835Codi 101.05.03.01 Sèrie

638Padró de l'impost d'utilitats 1938/  /  1945/  /  

635Padró de l'impost d'utilitats 1939/  /  1944/  /  

635Padró de l'impost d'utilitats 1950/  /  1950/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons de tributs o arbitris amb 
finalitat no fiscal1841Codi 101.05.03.01 Sèrie

87 Alfabètic de contribuentsPadró de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 1989/  /  1989/  /  

87 Alfabètic d'objecte tributariPadró d'arbitris generals 1989/  /  1989/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Padrons del recompte general de 
ramaderia1842Codi 101.05.03.01 Sèrie

635Padró del recompte general de ramaderia 1941/  /  1957/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Impostos Registre fiscal de finques i solars
1858Codi 101.05.03.01 Sèrie

336Relació de característiques per municipis i polígon de Castellnou de Bages 1997/  /  1997/  /  

336Relació de característiques per municipis i polígon de Castellnou de Bages 1998/  /  1998/  /  

589Expedient de secretaria : actualització dels valors cadastrals 12122013/  /  2013/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Taxes i preus públics Drets, taxes i preus públics
1861Codi 101.05.03.02 Sèrie

639Arbritris sobres els fruits de la terra 1942/  /  1944/  /  

567Expedient de secretaria : padró del cementiri municipal 14142011/  /  2011/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Taxes i preus públics Modificacions del padró de la taxa pel 
servei de recollida d'escombraries 
(altes, baixes i canvis de dades dels 

1955Codi 101.05.03.02 Sèrie

160Padró de la taxa de recollida d'escombraries 1985/  /  1985/  /  

160Padró alfabètic de contribuents per la taxa de recollida d'escombraries 1986/  /  1987/  /  

198Padró de taxa de recollida d'escombraries 1995/  /  1995/  /  

198Pre-padró de taxa de recollida d'escombraries 1996/  /  1996/  /  

188Padró de la taxa de recollida d'escombraries 1996/  /  1999/  /  

305Pre-padró fiscal de la taxa de recollida d'escombraries. 1997/  /  1997/  /  

305Pre-padró fiscal de la taxa de recollida d'escombraries. 1998/  /  1998/  /  

305Pre-padró fiscal de la taxa de recollida d'escombraries. 1998/  /  1998/  /  

305Padró fiscal de la taxa de recollida d'escombraries. 2000/  /  2003/  /  

305Pre-padró fiscal de la taxa de recollida d'escombraries. 2005/  /  2005/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Taxes i preus públics Padrons de la taxa del servei de 
recollida d'escombraries1986Codi 101.05.03.02 Sèrie

160Padró de la taxa de recollida d'escombraries del Serrat i Pinedes 1988/  /  1989/  /  

162Padró de la taxa de recollida d'escombraries 1990/  /  1991/  /  

78Padró de valors pendents de cobrament de taxes i impostos estatals 1991/12/31 1991/12/31

162Pre-padró de la taxa de recollida d'escombraries 1991/  /  1991/  /  

79Padró de recollida d'escombraries 1992/  /  1993/  /  

79 Pre-padróPadrons de taxes de recollida d'escombraries 1992/  /  1993/  /  

88 Per baixes de taxesEscrits de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (OALGT) relatius a 
la taxa de recollida d'escombraries

1993/  /  1995/  /  

80Padró de recollida d'escombraries 1994/  /  1994/  /  

81 Pre-padróPadró de recollida d'escombraries 1994/  /  1994/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Contribucions especials Imposicions de contribucions 
especials2057Codi 101.05.03.03 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1859/  /  1859/  /  

148 Repartiment d'ingressosContribució del Tresor 1873/  /  1873/  /  

29 Contribucions especials per millores de 1986Contribucions especials per l'arranjament del camí d'accés de la urbanització 
de Pinedes de Castellnou

1986/  /  1986/  /  

81 Expedient de notificació de quotesExpedients de notificació de les quotes  de l'Entitat de Conservació de la 
urbanització Pinedes de Castellnou

1988/  /  1988/  /  

82 QuotesQuotes  de l'Entitat de Conservació de la urbanització Pinedes de Castellnou 1989/  /  1989/  /  

33Contribucions especials pel proveïment d'aigua potable de la urbanització de la 
Figuerola i zona rural: primer pagament, segon pagament, tercer pagament

1993/  /  1993/  /  

181Contribucions especials pel proveïment d'aigua potable a la urbanització La 
Figuerola

1999/  /  1999/  /  

212Expedient d'imposició de contribució especial per la construcció/instal·lació de 
l'enllumenat d'

1999/  /  2002/  /  

196Comunicacions de les contribucions especials per la construcció de la Xarxa de 
Clavegueram del Serrat

2000/  /  2000/  /  

197Justificants de recepció de les comunicacions de contribucions especials per la 
construcció de la Xarxa de Clavegueram del Serrat

2000/  /  2000/  /  

212Expedient d'imposició de contribució especial per la instal·lació de l'enllumenat 
de la Figuerola

2000/  /  2000/  /  

209Expedient d'imposició de contribució especial per la construcció de la Xarxa de 
Clavegueram del Serrat

2000/  /  2002/  /  

210Expedient d'imposició de contribució especial per la construcció de la Xarxa de 
Clavegueram del Serrat

2000/  /  2002/  /  

211Expedient d'imposició de contribució especial per la construcció de la Xarxa de 
Clavegueram del Serrat

2000/  /  2002/  /  

212Expedient d'imposició de contribució especial per la construcció de la Xarxa de 
Clavegueram del Serrat

2000/  /  2002/  /  

208Expedient d'imposició de contribució especial per la instal·lació de la Figuerola 2002/  /  2002/  /  

406Contribucions especials per les obres d'urbanització de La Figuerola 2007/  /  2007/  /  

208Expedient d'imposició de contribució especial per les obres d'urbanització de la 
Figuerola

2007/  /  2008/  /  

375Expedient de secretaria : aprovació del subjectes passius, base, quotes 
individualitzades de l'obra d'urbanització de La Figuerola

10102009/  /  2009/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

567Expedient de secretaria  : Quotes comunitat de propietaris de Pinedes 23232011/07/12 2013/06/10

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Contribucions especials Imposicions de quotes d'urbanització
2058Codi 101.05.03.03 Sèrie

87 NotificacióQuotes de 1989 de l'Entitat Urbanística de Conservació de la Urbanització el 
Serrat

1989/  /  1989/  /  

121Prepadró de l'impost sobre taxes: quotes de l'Entitat Urbanística de 
Conservació de Pinedes

1999/  /  2001/  /  

121Padrons de quotes urbanístiques de l'Entitat Urbanística de Conservació de 
Pinedes

2000/  /  2001/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Contribucions especials Llicències d'activitats classificades
2558Codi 101.05.03.03 Sèrie

333Expedient de llicència d'activitat classificada d'explotació agrícola 27271991/  /  1991/  /  

333Expedient de llicència d'obertura d'activitat de confecció de peces de vestir i 
complements

28281994/  /  1994/  /  

328 23-07-14 canvi titularitat Cristina alcaide AljamaExpedient de llicència d'activitat classificada. Obertura d'establiment de cria i 
engreix d'estruços. Granja estruços

661995/  /  1995/  /  

329Expedient de llicència d'activitat classificada. Legalització de taller de 
maquinària agrícola

771996/  /  1996/  /  

329Expedient de llicència d'activitat classificada. Dipòsit de residus classe II 881998/  /  1998/  /  

329Expedient de legalització d'explotació ramadera porcina i bovina, d'engreix 991999/  /  1999/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Inspecció tributària Inspeccions tributàries
2060Codi 101.05.03.04 Sèrie

214Llibre de visites d'inspecció nacional de treball del Ministeri de Treball 1989/  /  1989/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Baixes de drets
2062Codi 101.05.03.05 Sèrie

81Relació certificada de deutors 1989/  /  1989/  /  

86Relació certificada de deutors 1989/  /  1989/  /  

87 ExecutivaRelació de valors pendents 1990/  /  1990/  /  

86Relació certificada de deutors 1991/  /  1991/  /  

79Relació de valors pendents de cobrament 1991/  /  1994/  /  

180Expedient de fallits de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (OALGT) 1992/  /  1992/  /  

88Relació certificada de deutors 1992/  /  1995/  /  

79Valors pendents de cobrament 1993/  /  1993/  /  

81Valors pendents de cobrament 1994/  /  1994/  /  

121Expedient de constrenyiment individual de l'Entitat Urbanística de Conservació 
de Pinedes

1999/  /  1999/  /  

126 Mig buidaExpedient de crèdits incobrables 2008/  /  2008/  /  

126 Mig buidaExpedient de crèdits incobrables 2008/  /  2008/  /  

126 Mig buidaExpedient de crèdits incobrables 2008/  /  2008/  /  

126 Mig buidaExpedient col·lectiu de crèdits incobrables de persones jurídiques i físiques de 
60 a 300€

2008/  /  2008/  /  

126 Mig buidaExpedients individuals de crèdits incobrables de fallits per referència 2008/  /  2008/  /  

126 Mig buidaExpedient col·lectiu de crèdits incobrables de persones físiques de més de 300€ 2008/  /  2008/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Càrrecs i dates
2064Codi 101.05.03.05 Sèrie

81Relació de valors pendents de cobrament 1987/  /  1987/  /  

86Relació de valors pendents 1987/  /  1987/  /  

86Relació data de valors (certificacions) 1987/  /  1987/  /  

81Relació de valors pendents de cobrament de la contribució territorial urbana 1987/  /  1988/  /  

86Relació de deutors 1987/  /  1988/  /  

89 Quotes de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització 
del Serrat

Relació certificada de deutors 1987/  /  1988/  /  

89 Quotes de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

Relació certificada de deutors 1988/  /  1988/  /  

89 Solars sense tancar del Serrat i PinedesRelació certificada de deutors 1988/  /  1988/  /  

87Relacions de baixes 1989/  /  1989/  /  

86Relacions de baixes 1989/  /  1992/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Comunicacions de recaptació de 
tributs i sancions (per part de tercers)2066Codi 101.05.03.05 Sèrie

53Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses. 1965/10/23 1966/09/02

62Liquidació del pressupost ordinari. 1976/03/10 1977/07/23

121Comunicats mensuals de gestió tributària a l'Entitat Urbanística de Conservació 
de Pinedes

1998/  /  2000/  /  

302Comptes de recaptació 2000/  /  2000/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Devolucions d'ingressos indeguts
2067Codi 101.05.03.05 Sèrie

298Devolució d'ingressos indeguts 1997/  /  2001/  /  

302Devolucions d'ingressos indeguts 1998/  /  1999/  /  

302Expedient col·lectiu de crèdits incobrables 1998/  /  2001/  /  

298Devolució d'ingressos indeguts 2004/  /  2005/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Diaris de caixa de recaptació
2068Codi 101.05.03.05 Sèrie

41Llibre auxiliar de comptes corrents per la recaptació mitjançant rebut del període 1956/01/01 1962/09/29

92 ConstitucionalExpedient de celebració de referèndum de la Constitució Espanyola 1978/  /  1978/  /  

316Expedient relatiu a la recaptació de la taxa d'ocupació del sòl i subsòl per 
instal·lacions elèctriques

1985/  /  1987/  /  

87Expedient de recaptació 1988/  /  1992/  /  

88 Altes i baixesImpost municipal de circulació de vehicles (IVTM) 1989/  /  1995/  /  

87Compte de recaptació de gestió tributària. 1990/  /  1990/  /  

87 ExecutivaExpedient de recaptació 1990/  /  1990/  /  

336Padró de recaptació d'impostos recaptats per l'Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària

1990/  /  1990/  /  

88Compte de recaptació voluntària 1991/  /  1991/  /  

88Compte de recaptació executiva 1991/  /  1991/  /  

79Compte de recaptació executiva 1992/  /  1992/  /  

192Comptes de recaptació de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT)

1993/  /  1999/  /  

81 Compte de recaptacióLlibre auxiliar d'ingressos: baixes i devolucions 1994/  /  1994/  /  

192Comptes de recaptació de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària 
(OALGT): valors independents cobrats

1995/  /  1995/  /  

302Comptes de recaptació 1998/  /  1998/  /  

302Comptes de recaptació pendent 1998/12/20 1998/12/20

121Compte de recaptació de l'Entitat Urbanística de Conservació de Pinedes 1999/  /  1999/  /  

179Delegació de la gestió de la recaptació de l'Entitat de Conservació de la 
urbanització de Pinedes a favor de l'Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària (OALGT)

1999/  /  1999/  /  

302Comptes de recaptació 1999/  /  1999/  /  

302Comptes de recaptació pendent 1999/12/20 1999/12/20

121Llistat de recaptació de l'Entitat Urbanística de Conservació de Pinedes 1999/  /  2000/  /  

121Compte de recaptació de l'Entitat Urbanística de Conservació de Pinedes 2000/  /  2000/  /  

303Comptes de recaptació 2001/  /  2001/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2001/  /  2002/  /  
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Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

351Comptes de gestió i recaptació. 2001/  /  2002/  /  

303Comptes de recaptació 2002/  /  2002/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2002/  /  2003/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2002/  /  2003/  /  

121Comunicats de recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona

2003/  /  2003/  /  

303Comptes de recaptació 2003/  /  2003/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2003/  /  2004/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2003/  /  2004/  /  

303Comptes de recaptació 2004/  /  2004/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2004/  /  2005/  /  

351Comptes de gestió i recaptació. 2004/  /  2005/  /  

322Expedient de recurs contenciós contra el Ministeri d'Hisenda relatiu a la 
modificació de la participació dels municipis de la recaptació de l'Impost 
d'Activitats Econòmiques (IAE)

2004/  /  2006/  /  

303Comptes de recaptació 2005/  /  2005/  /  

303Comptes de recaptació 2006/  /  2006/  /  

615Comptes de gestió i recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària 2007/  /  2010/  /  

661Compte de recaptació 32322016/  /  2016/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Exempcions i bonificacions a la taxa 
del servei de conservació de 
cementiris

2094Codi 101.05.03.05 Sèrie

377Expedient de secretaria : aprovació preus piscina temporada 21212009/  /  2009/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Exempcions i bonificacions a l'impost 
de béns immobles d'urbana (IBI)2118Codi 101.05.03.05 Sèrie

576Expedient de secretaria  : Bonificació de lIBI 222012/  /  2012/  /  

590Expedient de secretaria : Bonificació IBI per família nombrosa 21212013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Liquidacions / Autoliquidacions de 
l'impost sobre béns immobles (IBI)2124Codi 101.05.03.05 Sèrie

173Expedient de modificació del pressupost, modificació del crèdit extraordinari 1995/  /  1995/  /  

173Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1995/  /  1995/  /  

173Expedient de modificació del pressupost, modificació del crèdit extraordinari 1996/  /  1996/  /  

173Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1996/  /  1996/  /  

173Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1997/  /  1997/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Liquidacions / Autoliquidacions 
d'impostos, taxes i preus públics / 
Ingressos directes

2126Codi 101.05.03.05 Sèrie

140Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1904/  /  1906/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Liquidacions de recaptació de tributs
2127Codi 101.05.03.05 Sèrie

89Resum d'ingressos per compensació efectuats per l'Organisme Autònom Local 
de Gestió Tributària (OALGT)

1990/  /  1993/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Relacions d'exempció o bonificació al 
pagament de l'impost sobre béns 
immobles (IBI)

2185Codi 101.05.03.05 Sèrie

380Expedient de secretaria :  sol·licita donar-se de baixa de l'IBI 29292010/  /  2010/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Cobraments d'ingressos de 
dret públic

Organització del cicle festiu popular
2760Codi 101.05.03.05 Sèrie

89Resum d'ingressos per compensació efectuats pel servei de recaptació 
contributiva de Barcelona

1955/  /  1963/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Recaptació executiva Baixes de contrets d'ingressos
2225Codi 101.05.03.06 Sèrie

302Expedient col·lectiu de crèdits incobrables 2005/  /  2005/  /  

302Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de l'Entitat Urbanística de 
Conservació de la urbanització de Pinedes

2005/  /  2005/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Recaptació executiva Fallits de recaptació
2229Codi 101.05.03.06 Sèrie

302Expedient col·lectiu de crèdits incobrables 2002/  /  2002/  /  

302Expedient col·lectiu de crèdits incobrables de l'Entitat Urbanística de 
Conservació de la urbanització de Pinedes

2002/  /  2002/  /  

302Expedient individual de crèdits incobrables 2002/  /  2002/  /  

302Expedient individual de crèdits incobrables 2002/  /  2002/  /  

302Expedients de fallits i baixa 2003/  /  2003/  /  

302Llistat de valors per abonaments de fallits 2005/05/31 2005/05/31

577Expedient de secretaria  : declaració de fallits incobrables 30302012/  /  2012/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Recaptació executiva Llistes d'executòries
2230Codi 101.05.03.06 Sèrie

88Notificació de l'aprovació de padrons i liquidacions 1994/  /  1996/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Recaptació executiva Procediments de constrenyiment
2231Codi 101.05.03.06 Sèrie

86 FallitsExpedients de crèdits incobrables 1986/  /  1992/  /  

81Relació de valors rebuts 1987/  /  1987/  /  

86Càrrecs i valors en certificacions 1988/  /  1989/  /  

81Relació de valors rebuts 1989/  /  1989/  /  

88Constrenyiment d'impostos d'IAE, IBI i de taxes de recollida d'escombraries 1995/  /  1996/  /  

188Liquidacions de les plusvàlues per part de l'Organisme Autònom Local de 
Gestió Tributària (OALGT)

1996/  /  1999/  /  

188Liquidacions de l'IVTM per part de l'Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària (OALGT)

1996/  /  1999/  /  

302Constrenyiment per impagats de taxes i impostos 1997/  /  1997/  /  

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

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Gestió tributària Recaptació executiva Relacions certificades de deutors
2232Codi 101.05.03.06 Sèrie

126 Mig buidaExpedient col·lectiu de crèdits incobrables de persones físiques de menys de 
60 euros

2009/  /  2009/  /  

589Expedient de secretaria : Fraccionament deute tributari 16162013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Subvencions Subvencions rebudes Subvencions rebudes per la 
corporació local d'una altra 
administració

2240Codi 101.05.04.01 Sèrie

20Expedient de sol·licitud de subvenció per la restauració de l'església de Sant 
Andreu de Castellnou de Bages

1983/  /  1990/  /  

87Resum mensual d'ampliació d'impostos 1985/  /  1989/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per material 
esportiu

1986/  /  1986/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona pel Pla de 
Prevenció d'Incendis

1986/  /  1987/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona prevenció 
d'incendis i set tancs cisterna

1987/  /  1987/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per previsió 
d'incendis forestals

1987/  /  1987/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona relatiu al 
suport tècnic

661988/  /  1988/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per l'estalvi 
energètic

20201989/  /  1989/  /  

20Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC): acondicionament de la carretera d'accés a Castellnou de 
Bages

1989/  /  1991/  /  

74Expedient de modificació de crèdits del pressupost 221990/  /  1990/  /  

74Expedient de modificació de crèdits del pressupost 331990/  /  1990/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per 
maquinària i arranjaments de camins

331990/  /  1990/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció per mobiliari urbà 17171990/  /  1990/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció per la contractació del secretari 12121990/  /  1991/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per material 
esportiu

22221990/  /  1992/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció per mobiliari urbà de 221991/  /  1991/  /  

316Expedient de sol·licitud de subvenció per part de les entitats 1991/  /  2007/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció de la Generalitat de Catalunya per 
equipament informàtic

551992/  /  1992/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció per la impulsió d'aigua al Serrat i Pinedes 771992/  /  1992/  /  
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98Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per 
prevenció d'incendis forestals

12121992/  /  1992/  /  

186Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla de Cooperació i Assistència Local 
per mobiliari urbà (bancs de jardí)

40401992/  /  1993/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per fer una 
bassa

1993/  /  1993/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per l'escola 
juvenil, concurs pintura, senyalització, reparació camí la Figuerola

1994/  /  1994/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvencions diverses per l'escola joventut, concurs 
pintura, senyalització, reparació del camí de la Figuerola

1995/  /  1995/  /  

178Subvencions de la Generalitat per la neteja de torrents 1996/  /  1996/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per l'escola 
estiu, concurs pintura, senyalització i treballadora familiar

1996/  /  1996/  /  

186Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla de Cooperació d'Assistència 
Local per la construcció del cementiri de Castellnou

1996/  /  1996/  /  

355Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'arranjament del camí veïnal de Castellnou a la carretera de Súria a Balsareny

1996/  /  1999/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per tancar 
els camps de la caminada popular

1997/  /  1998/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per tancar 
els camps de la caminada popular

1998/  /  1999/  /  

178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per jocs de 
pistes, concurs  fotografia, senyalització, reparació camí de la Figuerola

1998/  /  1999/  /  

360Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC), 
pròrroga de les obres de la xarxa de clavegueram del Serrat, fase 1

1999/  /  1999/  /  

314Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 1999/  /  2001/  /  

315Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 1999/  /  2001/  /  

355Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC)  per 
l'arranjament dels camins rurals del Bages, fase 4

1999/  /  2001/  /  

392Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) ,per 
la millora forestal del Riu Verd

2000/  /  2003/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per l'enllumenat públic de la Figuerola

2001/  /  2001/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per la construcció de la piscina de la zona esportiva municipal

2002/  /  2002/  /  

316Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 2002/  /  2006/  /  
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97Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per part de 
l'Associació de Defensa Forestal (ADF)

2003/  /  2003/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció per la construcció de la xarxa de 
sanejament del Serrat

2003/  /  2003/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) del 
2003 per la construcció d'acabats parcials de l'edifici d'equipaments municipals, 
primera fase

2003/  /  2003/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció FEDER per la xarxa de sanejament del 
Serrat i proveïment d'aigua potable a la Figuerola

2003/  /  2003/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
la construcció de l'edifici d'equipaments municipal, acabat parcial de la primera 
fase

2003/  /  2003/  /  

355Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
relatiu a l'arranjament de la carretera d'accés de Pinedes de Castellnou

2003/  /  2004/  /  

324Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal del Bages pel 
transport adaptat

2004/  /  2004/  /  

324Expedient de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal del Bages pel 
transport adaptat

2004/  /  2004/  /  

401Expedient de sol·licitud general de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat (XBMQ)

2004/  /  2004/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ), fitxes de necessitats d'obres

2004/  /  2004/  /  

403Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 2004/  /  2005/  /  

403Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 2005/  /  2006/  /  

391PUOSC : Construcció de l'estructura de l'edifici d'equipaments municipals (2a 
fase). Inclou pressupost i certificacions

2006/  /  2006/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) del 
2006 per la construcció de l'edifici d'equipaments municipals: estructura fase 
segona, acabats de la planta baixa fase primera (certificacions d'obres)

2006/  /  2006/  /  

401Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per la construcció de l'edifici d'equipaments municipals: 
instal·lacions de la planta baixa i accés a la primera planta, primera fase i 
segona fase

2006/  /  2007/  /  

403Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'Ajuntament 2006/  /  2007/  /  

200Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2008-2012 per la construcció de la plaça de l'Ajuntament, sala polivalent i la 
torre de comunicacions de Pinedes

2007/  /  2008/  /  
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406Subvenció per les obres de sanejament i recollida d'aigües pluvials, 
urbanització La Figuerola

2007/  /  2008/  /  

403Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'ajuntament 2007/  /  2009/  /  

615Plans d'ocupació per la contractació de treballadors desocupats per a la 
realització d'obres i serveis d'interès general i social

2007/  /  2010/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció per a la realització d'actuacions 
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

2008/  /  2008/  /  

77Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament dels carrers i passos de 
vianants de Pinedes

2008/  /  2008/  /  

404Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
la construcció de la plaça de l'Ajuntament

2008/  /  2008/  /  

200Expedient de sol·licitud de subvenció del FEIL pel reforç del paviment i passos 
de vianants a Pinedes de Castellnou

2008/  /  2009/  /  

404Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'escomesa elèctrica de la torre de telecomunicacions a Pinedes (revocada)

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Generalitat, del departament 
d'interior i de relacions institucionals

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Generalitat, del departament de 
cultura i agricultura

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ), justificació econòmica

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) del catàleg de serveis i activitats

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per la natació

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel temporal del vent

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel suport a les infraestructures i els equipaments municipals

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel pacte territorial del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

2008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per l'adquisició de material esportiu

332008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per la millora de la competitivitat firal

552008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel finançament dels serveis socials bàsics

10102008/  /  2009/  /  
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405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel desenvolupament del Servei d'Assistència Domiciliària 
(SAD)

11112008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà

12122008/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) pel control de plagues i prevenció de la legionel·la

13132008/  /  2009/  /  

615Sol·licitud de subvenció de càrrecs electes 2008/  /  2013/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció de l'E-TRAM 2009/  /  2009/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de Municipis de la Diputació 
de Barcelona

2009/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) relatiu a la redacció del POUM, al catàleg de masies i a la 
modificació del planejament del casc antic per habitatge jove

2009/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) relatiu a l'adquisició de mobiliari urbà

2009/  /  2009/  /  

405Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat (XBMQ) per a l'Ajuntament de Castellnou

2009/  /  2009/  /  

556Expedient d'acord de ple, canvi destinació de PUOSC 11112009/  /  2009/  /  

376Expedient de secretaria : pressupost 16162009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria: sol·licitud d'ajut pel finançament de la redacció del 
POUM, elaboració del catàleg de masies

22222009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : sol·licitud de subvenció per l'adequació de les franges 
de protecció perimetral contra incendis forestals

52522009/  /  2009/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona Xarxa de 
Municipis de Qualitat

2010/  /  2010/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció per part de les entitats de la Xarxa de 
Municipis de la Diputació de Barcelona

2010/  /  2010/  /  

76Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de Municipis de la Diputació 
de Barcelona per la fira de Bosquerols i Carboners

2010/  /  2010/  /  

379Expedient de secretaria : canvi de destinació del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) referent a l'obra 184, relativa a l'arranjament de diversos 
camins i l'adequació de l'enllumenat exterior (2a fase) del Serrat

14142010/  /  2010/  /  

381Expedient de secretaria: subvenció de la Generalitat de Catalunya relativa al 
manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat

44442010/  /  2010/  /  

403Expedient de sol·licitud de subvenció del fons estatal per a l'ocupació i la 
sostenibilitat local per la instal·lació d'una conducció general i substitució de la 
conducció d'impulsió de Pinedes

2010/  /  2011/  /  
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405Subvenció suport tècnic pel pla director de restauració de l'Església de Sant 
Andreu de Castellnou de Bages

2011/  /  2011/  /  

569Expedient de secretaria : convocatòria de subvencions a activitats entitats de 
Castellnou

26262011/  /  2011/  /  

656Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona 2012/  /  2012/  /  

656Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona 2012/  /  2012/  /  

589Expedient de secretaria : convocatòria i requeriment de documentació 
subvenció entitats de Castellnou

332012/  /  2012/  /  

576Expedient de secretaria  : Requeriment justificació subvenció entitats  / 
associacions

552012/  /  2012/  /  

657Expedient de sol·licitud de subvenció a la Xarxa  Diputació i Consell Comarcal 2013/  /  2013/  /  

657Expedient de sol·licitud de subvenció a la Xarxa  Diputació i Consell Comarcal 2013/  /  2013/  /  

658Expedient de sol·licitud de subvenció a la  Diputació 2015/  /  2016/  /  

658Expedient de sol·licitud de subvenció a la  Diputació 2015/  /  2016/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

RECURSOS ECONÒMICS i 
FINANCERS

Subvencions Subvencions atorgades Subvencions atorgades per part de la 
corporació local2244Codi 101.05.04.02 Sèrie

87Relació de valors rebuts 1985/  /  1989/  /  

97Expedient de sol·licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona per 
l'Associació de Defensa Forestal (ADF)

661989/  /  1989/  /  

179Expedient de sol·licitud de subvenció per part de l'Entitat de Conservació de la 
urbanització de Pinedes

1989/  /  1999/  /  

69Expedient de contractació de servei d'assegurances 1990/  /  2010/  /  

179Expedient de sol·licitud de subvenció per part de l'Entitat de Conservació de la 
urbanització del Serrat

1993/  /  1999/  /  

169Expedient de sol·licitud de subvenció per l'Associació de Defensa Forestal 
(ADF) a la Diputació de Barcelona per l'establiment i manteniment de tallafocs

1994/  /  1998/  /  

179Expedient de sol·licitud de subvenció per part de l'Entitat de Conservació de la 
urbanització La Figuerola

1994/  /  1999/  /  

169Expedient de sol·licitud de subvenció per l'Associació de Defensa Forestal 
(ADF) a la Diputació de Barcelona per l'arranjament de camins rurals

1999/  /  1999/  /  

377Expedient de secretaria : reglament concessió subvencions activitats 
ciutadanes i ajuts entitat de Castellnou de Bages

32322009/  /  2009/  /  

379Expedient de secretaria : convocatòria de subvencions a activitats i entitats de 
Castellnou de Bages

12122010/  /  2010/  /  

379Expedient de secretaria : sol·licitud de subvenció d'activitats relacionades amb 
la cultura tradicional. Exp.. 53340/2010

13132010/  /  2010/  /  

601Expedient de secretaria : subvenció entitats 2013 332014/  /  2014/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Modificacions de les normes 
subsidiàries i complementàries2246Codi 101.06.01.01 Sèrie

411Expedient d'aprovació de les normes subsidiàries de planejament de Santpedor 1983/  /  1986/  /  

344Plànols relatius a les normes subsidiàries de planejament: classificació del sòl i 
situació de fet

1988/  /  1988/  /  

344Avanç de les normes subsidiàries i complementàries del planejament de 
Castellnou de Bages

1988/  /  1988/  /  

344Expedient d'elaboració i aprovació de les normes subsidiàries de planejament 
de Castellnou de Bages

12121988/  /  1991/  /  

344Normes subsidiàries de planejament del Serrat de Castellnou 1989/  /  1989/  /  

344Normes subsidiàries de planejament de la Figuerola de Castellnou 1989/  /  1990/  /  

344Normes subsidiàries de planejament de Pinedes de Castellnou 1989/  /  1990/  /  

344Aprovació de les normes subsidiàries de planejament de Castellnou de Bages 1989/  /  1990/  /  

344Expedient d'aprovació de les normes subsidiàries i complementàries de 
Castellnou de Bages

1989/  /  1990/  /  

410Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de 
Castellnou de Bages

881998/  /  2003/  /  

185Expedient de modificació de les normes subsidiàries i complementàries 1999/  /  1999/  /  

409Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries del casc antic de 
Castellnou de Bages

2000/03/  2000/03/  

409Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de la Figuerola 2002/08/  2002/08/  

357Expedient de modificació de les normes subsidiàries i complementàries de 
Castellnou de Bages

2002/  /  2004/  /  

411Expedient de modificació de les normes subsidiàries i complementàries de la 
Figuerola

2002/  /  2004/  /  

409Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries del casc antic de 
Castellnou de Bages

2003/04/  2003/04/  

410Model del procediment d'aprovació de les normes subsidiàries de planejament 2004/  /  2004/  /  

409Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries del municipi de 
Castellnou, de la zona comercial del Serrat. Text refós

772004/  /  2005/  /  

410Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de 
la zona comercial del Serrat

2005/  /  2006/  /  

200Expedient d'aprovació de la modificació de les normes subsidiàries i 
complementàries: al·legacions

2006/  /  2007/  /  
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409Proposta de modificació de les normes subsidiàries per delimitació del sòl urbà 
a la zona del Serrat

2007/07/  2007/07/  

410Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de Castellnou de 
Bages per a la delimitació del sòl urbà a la zona del Serrat de Castellnou

2007/  /  2008/  /  

410Expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de Castellnou de 
Bages per a la delimitació del sòl urbà a la zona del Serrat de Castellnou

222007/  /  2008/  /  

409Proposta de modificació puntual de l'actual redacció de les Normes 
Subsidiàries de planejament i ordenació urbanística de Castellnou de Bages

2008/09/  2008/09/  

376Expedient de secretaria : modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament

14142009/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Modificacions del Pla d'ordenació 
urbanística municipal (POUM)2247Codi 101.06.01.01 Sèrie

347Expedient de modificació de pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del 
Serrat

1966/  /  1968/  /  

600Modificació puntual del POUM en relació a l'ampliació del sòl urbà per la 
creació d'un vial com a conseqüència de l'entrada en funcionament de la nova 
escola l'Olivar

23232014/  /  2014/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Modificacions del Pla general 
d'ordenació urbana municipal 
(PGOUM)

2249Codi 101.06.01.01 Sèrie

577Expedient de secretaria  : Modificació puntual del POUM en relació a la 
urbanització de Pinedes (zones verdes de Pinedes)  i a la previsió genètica en 
relació a l'habitatge de protecció pública

26262012/  /  2012/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Consultes prèvies sobre plans 
parcials de delimitació2251Codi 101.06.01.01 Sèrie

78Expedient d'aprovació de projecte de delimitació de sòl urbà 1973/  /  1973/  /  

377Expedient de secretaria : Plànol delimitació de les urbanitzacions, franges 
perimetrals

23232009/  /  2009/  /  

02/06/2020 Pàgina 132 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Normes subsidiàries i 
complementàries / de planejament 
urbanístic

2252Codi 101.06.01.01 Sèrie

33Bases per les normes subsidiàries de Castellnou: memòria explicativa 1982/07/01 1982/07/01

222Manaments de pagament 1999/05/01 1999/08/31

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Pla d'ordenació urbanística municipal 
(POUM)2253Codi 101.06.01.01 Sèrie

348 Dos exemplarsExpedient d'aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) del 
sector Pinedes de Castellnou

1975/  /  1975/  /  

346Expedient d'aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) 2005/  /  2006/  /  

346Escriptura notarial relativa al projecte de delimitació del sòl urbà del Serrat i 
Pinedes

2005/  /  2006/  /  

200Expedient d'aprovació del pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (POUM): al·legacions i suggeriments

2006/  /  2006/  /  

369Expedient d'aprovació inicial del pla general d'ordenació urbanística municipal 
(POUM) de l'Ajuntament de Santpedor: plànols d'informació

2007/  /  2007/  /  

369Expedient d'aprovació inicial del pla general d'ordenació urbanística municipal 
(POUM) de l'Ajuntament de Santpedor: documentació escrita

2007/  /  2007/  /  

369Expedient d'aprovació inicial del pla general d'ordenació urbanística municipal 
(POUM) de l'Ajuntament de Santpedor: plànols d'ordenació

2007/  /  2007/  /  

566Expedient de secretaria : Al·legacions al POUM  Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal

26262009/  /  2010/  /  

566Expedient de secretaria : documentació que acompanya al Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal  POUM

26262009/  /  2011/  /  

566Expedient de secretaria  : Alteració dels termes municipals de Santpedor i 
Castellnou de Bages

13132009/  /  2012/  /  

566Expedient de secretaria: conveni urbanístic per la delimitació del polígon 
d'actuació urbanística edifici Montserrat en la POUM

26262009/  /  2013/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Plans directors urbanístics
2255Codi 101.06.01.01 Sèrie

346Pla director urbanístic del Bages 2006/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Projectes de delimitació de sòl urbà 
(PDSU)2256Codi 101.06.01.01 Sèrie

411Expedient d'aprovació de projecte de delimitació de sòl urbà del Serrat i Pinedes 1976/  /  1981/  /  

344Plànols del projecte de delimitació de sòl urbà (PASO) 1981/  /  1981/  /  

346Expedient d'aprovació de projecte de delimitació de sòl urbà (PASO) de la 
Figuerola

1981/  /  1981/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Planejament general Construcció / manteniment de 
canalització d'aigües, pous2378Codi 101.06.01.01 Sèrie

567Expedient de secretaria : obra desviament conducció en alta de la xarxa d'aigua 
potable al Serrat

10102011/  /  2011/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Plans especials urbanístics Plans especials urbanístics
2266Codi 101.06.01.02 Sèrie

379Expedient de secretaria : Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases Rurals de 
Castellnou de Bages

23232010/  /  2010/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Programes d'actuació 
urbanística municipal (PAUM)

Modificacions de les normes 
subsidiàries i complementàries2246Codi 101.06.01.04 Sèrie

409Esborrany de les Normes Subsidiàries de planejament i ordenació urbanística 
de Castellnou de Bages

2005/09/20 2005/09/20

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Plans parcials urbanístics (PP) Plans parcials de delimitació
2277Codi 101.06.01.05 Sèrie

24Pla Parcial d'Ordenació de la urbanització el Serrat 1966/  /  1971/  /  

28Pla Parcial d'Ordenació de la urbanització de Pinedes de Castellnou 1975/  /  1975/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Plans parcials urbanístics (PP) Plans parcials d'ordenació
2278Codi 101.06.01.05 Sèrie

348Expedient d'aprovació de pla parcial d'ordenació del Serrat de Castellnou, 
tercera fase

1971/  /  1980/  /  

349Expedient d'aprovació de pla parcial d'ordenació de la Figuerola de Castellnou 1977/  /  1977/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Estudis de detall Estudis de detall
2282Codi 101.06.01.07 Sèrie

554 Adreça: Independència, 95   08225 TERRASSAEstudi de detall de la unitat d'actuació 2 de Pinedes 11112004/  /  2007/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Projectes d'urbanització Modificacions dels projectes 
d'urbanització exeuctius o totals2288Codi 101.06.01.09 Sèrie

345Plànols de la urbanització del Serrat de Castellnou 2007/  /  2007/  /  

409Projecte de delimitació de sòl urbà de Castellnou de Bages 2009/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Planejament urbanístic Projectes d'urbanització Projectes d'urbanització bàsics
2289Codi 101.06.01.09 Sèrie

345Plànols del terme municipal de Castellnou de Bages 1976/  /  1976/  /  

412Plànols de Pinedes 1981/  /  1989/  /  

344Plànols diversos de Castellnou de Bages: general de Pinedes i Serrat, projecte 
d'ampliació del cementiri, casa de la vila, terme municipal

1988/  /  1998/  /  

412Plànols del Serrat 1989/  /  1989/  /  

411Plànols de la Figuerola 1989/  /  2000/  /  

354Projectes d'urbanització de la Figuerola 1991/  /  2005/  /  

186Expedient d'aprovació de projecte d'urbanització de la Figuerola 30301992/  /  1992/  /  

345Plànols de la urbanització de la Figuerola de Castellnou 2007/  /  2007/  /  

345Plànols de totes les urbanitzacions de Castellnou de Bages 2007/  /  2007/  /  

345Plànols de la urbanització de Pinedes de Castellnou 2007/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió urbanística Delimitació de polígons o 
unitats d'actuació urbanística

Delimitacions de polígons o unitats 
d'actuació urbanística2294Codi 101.06.02.01 Sèrie

78Còpia d'escriptura notarial de cessió de vials i zones verdes a l'Ajuntament de 
Castellnou, arrant de la delimitació del sòl urbà del municipi

1982/  /  1982/  /  

313Parcel·lari de la urbanització de la Figuerola 1985/  /  1985/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió urbanística Reparcel·lació urbanística Dissolució d'entitats municipals 
descentralitzades1196Codi 101.06.02.02 Sèrie

350Expedients relatius a la dissolució de l'Entitat Urbanística de Conservació de la 
urbanització de Pinedes

2000/  /  2004/  /  

353Sol·licituds de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització del Serrat 2001/  /  2004/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió urbanística Reparcel·lació urbanística Reparcel·lacions urbanístiques i 
compensació2301Codi 101.06.02.02 Sèrie

351Expedients relatius a l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització de 
Pinedes

1985/  /  1997/  /  

179Control pressupostari de l'Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització 
de Pinedes

1999/  /  1999/  /  

349Expedient d'aprovació de projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 2 
(UA2) de Pinedes,

2001/  /  2006/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Règim i aprofitament 
urbanístic

Certificats d'aprofitament urbanístic
2308Codi 101.06.03.01 Sèrie

354Informe tècnic de la Diputació de Barcelona relatiu al trencament d'una làpida 
trencada

2003/  /  2003/  /  

349Expedient relatiu als estudis cartogràfics lliurats pel servei d'informació 
geogràfica (GIS) de la Diputació de Barcelona

2004/  /  2005/  /  

554Informes urbanístics 2004/  /  2009/  /  

554 Adreça:Informe vorera part inferior i posterior, 222006/  /  2006/  /  

556Informe de llicència concedida exp. 26/07, per col·lapse d'un mur de contenció 2008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe certificat de segregació 222008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe projecte quadres per pupil·latge 222008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe desaparició punt d'evacuació per les obres d'urbanització 442008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe superfície parcel·la 552008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe qualificació urbanística edificació zona comercial el Serrat 662008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe normativa urbanística pel local social de Pinedes 772008/  /  2008/  /  

554 Adreça:Informe per denúncia d'obres sense llicència 882008/  /  2008/  /  

554Informe de qualificació urbanística 12122008/  /  2008/  /  

554Informe per arreglar vorera en mal estat 13132008/  /  2008/  /  

554Informe servitud de pas pel clavegueram 17172008/  /  2008/  /  

554Informe modificació pas del col·lector de la Figuerola 18182008/  /  2008/  /  

554Informe legalitat i antiguitat edificació Camp de la Carena, 19192008/  /  2008/  /  

554Informe d'expedient de responsabilitat patrimonial per accident 26262008/  /  2008/  /  

554Informe d'al·legacions modificació puntual de les NSP 27272008/  /  2008/  /  

554Informe dades cadastrals i expedients urbanístics 27272008/  /  2008/  /  

411Projecte de parcel·lació relatiu a la segregació del terreny destinat a l'escola 
l'Olivar

2009/03/  2009/03/  

556Expedient urbanístic,  renúncia de 'arquitecte 2009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic,  demana existència llicència d'obres 2009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic,  informar per instal·lació establiment Bar-Restaurant 2009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe segons N.S.P. 112009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe connexió aigua 222009/  /  2009/  /  
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556Expedient urbanístic, dades cadastrals 442009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, qualificació urbanística segons N.S.P. 552009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe segons N.S.P. UA 4 772009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe segons N.S.P. I del cadastre 882009/  /  2009/  /  

554Informe de tanca perimetral deteriorada 992009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, segregació parcel·les, innecessarietat 992009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, emplaçament ubicació escola l'Olivar 10102009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, parcel·les Estat afectades per projecte de delimitació de 
les urbanitzacions

18182009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, treure runa i tornar a col·locar les fites a les parcel·les 19192009/  /  2009/  /  

554Informe per metal·lització d'obres, mur de contenció 22222009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, qualificació urbanística 22222009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, inspecció obres per perjudici del clavegueram 35352009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe legalitat i antiguitat  edificació existent 36362009/  /  2009/  /  

556Informes urbanístics,  intern d'inspecció edificació que ha estat enderrocada 112010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, control d'obres, construcció d'un mur de contenció fora 
d'ordenació

772010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic,  inspecció edificació i documentació existent, sense 1a 
ocupació

12122010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic,  taxa escombraries emesa sense construcció existent 
(informe intern)

13132010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, característiques edificació existent 15152010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, descripció de la masia, segons el catàleg de masies 23232010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, d'una masia usos permesos segons el catàleg de masies 25252010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, tanca d'obra en mal estat de conservació i risc d'ensorrament 26262010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, inspecció parcel·la perill d'incendi molt bruta. Fer netejar de 
brossa i arbres

27272010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, parcel·la molt bruta de runes. Retirar runes i deixalles i 
tancar tot el perímetre

28282010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, desperfectes a la via pública originats per les obres de 
construcció d'habitatge

29292010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, no recollida d'aigües pluvials ,s'inunda parcel·la veïna 30302010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, cobertura d' ADSL 34342010/  /  2010/  /  

575Informe tècnic : inspecció per obres a finca 112011/  /  2011/  /  
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575Informe tècnic : regulació condicions funcionament piscina 10102011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : Desajust econòmic projecte arrenjament de camins al municipi 11112011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : constància d'una parcel·la 16162011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : certificat realització parcs infantils 27272011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : divisió horitzontal urbanització Pinedes 29292011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : exempció pagament d'IBI per ser zona no urbanitzable 31312011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : eliminació sòl urbà  pe exempció pagament d'IBI 32322011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : divisió horitzontal urbanització Pinedes 34342011/  /  2011/  /  

575informe tècnic : tanca d'obra en mal estat de conservació i risc d'ensorrament 392011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbantizable de Castellnou de Bages, verificació text refós

39392011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : reclamació danys sinistre xarxa enllumenat públic 41412011/  /  2011/  /  

575informe tècnic : estat actual del mur del viver 44442011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : legalitat pilonai arbre del veí 52522011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : mur de pedra en risc d'ensorrament 63632011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : parcel·la que no compleix les condicions de salubritat 112012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : parcel·la que no compleix les condicions de salubritat 222012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : situació actual del planejament finca UA2 sud de Pinedes 362012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : inventari de finques a Pinedes 662012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : estat actual parcel·lka urbana sense edificar 11112012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : valoració de béns immobles 14142012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic: legalitat i antiguitat d'una parcel·la 18182012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat finca 20202012/  /  2012/  /  

575informe tècnic : valoració d'un edifici 23232012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat parcel·la 25252012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat parcel·la 26262012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística camins rurals 27272012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : emplaçament d'una parcel·la 32322012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : exempció d'IBI 442012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : antiguitat i legalitat d'una parcel·la 452012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat parcel·la 57572012/  /  2012/  /  

589Expedient de secretaria : Ocupació directa sistemes de serveis tècnics i 
sistemes d'equipaments comunitaris de PAU - SERRAT i escriptura pública

442013/  /  2013/  /  
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602Informe tècnic : sol·licitud baixa taxa escombraries 442013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : instal·lació d'una grua 52013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : reclamació danys sinistre 662013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : descripció camí Santpedor a Castellnou de Bages 13132013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : instal·lació d'un mòbil-home 15152013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : per talla de branques a tres pins 18182013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : delimitació sòl urbà al cadastre 22222013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : discrepàncies inscripció cadastre, d'un camí 34342013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : identificació d'un immoble 35352013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : referent a la planificació de l'execució de rompudes, pel procés 
d'aprovació del pla tècnic de gestió i millora forestal

37372013/  /  2013/  /  

602nforme tècnic : referent a la planificació de l'execució de rompudes, pel procés 
d'aprovació del pla tècnic de gestió i millora forestal

38382013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : inspecció parcel·la per la taxa d'escombraries 42422013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : inspecció parcel·la per la taxa d'escombraries 45452013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : de legalitat i antiguitat 48482013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : demana plànol de localització finca 502013/  /  2013/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Règim i aprofitament 
urbanístic

Informes urbanístics previs destinats 
a ens locals2996Codi 101.06.03.01 Sèrie

556 Empreses ofertants : Aigües de Manresa, Grup MasInforme urbanístic, de valoració de l'oferta econòmica projecte instal·lació 
condició general i subsitució. Conducció impulsió a Pinedes

662010/  /  2010/  /  
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URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Compatibilitat urbanística Certificats i informes de compatibilitat 
urbanística2310Codi 101.06.03.02 Sèrie

556Expedient urbanístic, certificat legalitat i antiguitat edifici 2009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic,  legalitat edificació 2009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, dades cadastrals, NSP valoració edifici Montserrat 
(Restaurant el Serrat)

16162009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, qualificació urbanística segons N.S.P. 23232009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, catalogació terrenys forestals d'uns terrenys rústics 31312009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic antiguitat i legalitat edificació existent 32322009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, informe qualificació urbanística  segons NSP 37372009/  /  2009/  /  

556Expedient urbanístic, qualificació urbanística segons les N.S.P. 38382009/  /  2009/  /  

556Informe urbanístic , qualificació urbanística 222010/  /  2010/  /  

556Informe Urbanístic,  qualificació urbanística segons N.S.P. 332010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, qualificació terrenys segons NSP 552010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic,  ordre per executar obres per mantenir propietat en 
condicions i sanció

882010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, al·legacions modificació puntual NSP 992010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, legalitat i antiguitat edificació existent 10102010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, emplaçament de parcel·les segons cadastre 19192010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, qualificació urbanística segons NSP 20202010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, qualificació urbanística camins rurals 22222010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, qualificació parcel·les Estat segons el nou POUM 24242010/  /  2010/  /  

556Informe urbanístic, qualificació urbanística zona rústega per instal·lar antena 
pels mòbils

32322010/  /  2010/  /  

575Informe tècnic : modificació descripció cadastral unitat actuació (a.2UA) 14142011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic :  antiguitat i legalitat edificació zona rústega 20202011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : estat actual llicència d'activitats 22222011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic :  legalitat i antiguitat habitatge 30302011/  /  2011/  /  

575qualificació urbanística Informe tècnic camí rural 45452011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística d'una finca 46462011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : Qualificació urbanística d'unes parcel·les situades en sòl no 
urbà ni urbanitzable

47472011/  /  2011/  /  
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575Informe tècnic : qualificació urbanística sòl rústic 582011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística sòl rústic 59592011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística sòl rústic 602011/  /  2011/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística sòl rústic 612011/  /  2011/  /  

575informe tècnic : qualificació uurbanística d'una parcel·la 62622011/  /  2011/  /  

576Expedient de secretari : reversió zona escolar i comercial de la urbanització de 
Pinedes

992012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat edifici de parcel·la 13132012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística 19192012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : emplaçament d'una parcel·la 24242012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística parcel·la 53532012/  /  2012/  /  

575Informe tècnic : qualificació urbanística d'una parcel·la 71712012/  /  2012/  /  

602Informe tècnic : de qualificació urbanística 31312013/  /  2013/  /  

602Infnorme tècnic : legalitat i antiguitat 43322013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : de legalitat i antiguitat 47472013/  /  2013/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Informació geogràfica Dades del sistema d'informació 
digitalment referenciades2314Codi 101.06.03.04 Sèrie

575Informe tècnic : valoració del pas d'accés a l'escola l'Olivar 13132011/  /  2011/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Informació geogràfica Recursos fotogràfics i cartogràfics del 
terme2316Codi 101.06.03.04 Sèrie

349Expedient de serveis tècnics i d'informació urbanística 2001/  /  2001/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Nomenclàtor Denominació dels carrers i espais 
públics / Nomenclàtor2317Codi 101.06.03.05 Sèrie

349Nomenclàtor de carrers enviat per l' Institut Nacional de Estadística (INE) 2001/01/19 2001/01/19

349Nomenclàtor de carrers enviat per l'Institut Nacional de Estadística (INE) 2006/01/22 2006/01/22
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Informació del territori Nomenclàtor Numeració de vies públiques
2318Codi 101.06.03.05 Sèrie

591 Actualització numeració edificis habitatges urbanització de Pinedes de 
Castellnou de Bages

47472013/  /  2013/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Gestió de la circulació viària Expedients informatius sobre acotats 
de les instal·lacions dels serveis de 
circulació

2326Codi 101.06.04.02 Sèrie

355Expedient relatiu a l'aforament de carreteres del municipi de Castellnou de 
Bages

2004/  /  2004/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Gestió de la circulació viària Retirada de vehicles per la grua 
municipal2328Codi 101.06.04.02 Sèrie

614Retirada vehicles de la via pública 2008/  /  2009/  /  

614Retirada vehicles de la via pública 2008/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Ocupació temporal de la via 
pública

Instal·lacions de marquesines, 
tendalls i banderoles2332Codi 101.06.04.03 Sèrie

356Expedient relatiu a la col·locació de marquesines per la parada de l'autobús 2002/  /  2002/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Ocupació temporal de la via 
pública

Ocupacions de la via pública per a la 
instal·lació de grua desmuntable2337Codi 101.06.04.03 Sèrie

19 Adreça : Romaní , 377 Pinedes  08251 Castellnou de BagesExpedient sancionador d'ocupació de la via pública, grua al carrer 112005/  /  2005/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Regulació del transport públic Llicències de taxi
2367Codi 101.06.04.08 Sèrie

332 canvi de nom Jordi Mesa Arévalo  juny2008.                          Canvi  
de nom M. Carmen Guerrero Bermudez20-09-10               canvi de 
nom Ramon Martínez Iglesias 18-07-17

Expedient de llicència de taxi 25252008/  /  2008/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Regulació del transport públic Transport públic
2374Codi 101.06.04.08 Sèrie

324Expedient de transport públic escolar 2002/  /  2004/  /  

324Expedient de transport públic escolar de l'escola Riu d'Or 2003/  /  2003/  /  

324Expedient de transport públic escolar i línia regular 2003/  /  2004/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Ordenació i ús de la via 
pública i mobilitat

Sancions en matèria 
d'ocupació de la via pública

Expedients sancionadors per 
ocupació de la via pública2375Codi 101.06.04.09 Sèrie

19 Adreça : Mare de Déu de Núria, 14  Les Brucardes  08272 Sant 
Fruitós de Bages

Expedient sancionador d'ocupació de la via pública, container de deixalles 112006/  /  2006/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment 
d'abocadors i deixalleries2377Codi 101.06.05.01 Sèrie

556Informe urbanístic, planificació dades urbanístiques per a la planificació del 
sanejament

442010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
canalització d'aigües, pous2378Codi 101.06.05.01 Sèrie

134Padró de l'impost de prestació personal de força i transport 1849/  /  1849/  /  

383Projecte d'abastament d'aigua potable a Castellnou de Bages 1991/  /  1991/  /  

186Construcció de bassals d'aigua a la urbanització del Serrat, als carrers Ermita i 
Vilaseca

24241992/  /  1992/  /  

356Projecte d'ampliació del proveïment d'aigua potable a Castellnou 1993/  /  1994/  /  

354Projecte de canalització d'aigua de la Figuerola 1994/  /  2002/  /  

406Proveïment d'aigua potable d'Argençola 1994/  /  2003/  /  

186Projecte de la restauració de la riera i llacs d' 11111996/  /  1996/  /  

183Projecte de proveïment d'aigua potable a La Figuerola 1999/  /  1999/  /  

185Instal·lació dels hidrants contra incendis 1999/  /  1999/  /  

383Projecte d'instal·lació del servei d'aigua potable al sector nord-est del municipi 
de Balsareny

1999/  /  1999/  /  

356Projecte d'ampliació del proveïment d'aigua potable d'Argençola 771999/  /  1999/  /  

383Memòria valorada pel condicionament i ampliació de l'abastament en alta 
d'aigua potable a Castellnou de Bages

2003/  /  2003/  /  

383Projecte d'ampliació de la xarxa d'aigua potable del nucli de Pinedes 2003/  /  2003/  /  

401Projecte de proveïment d'aigua de la Figuerola 2003/11/  2003/11/  

356Projecte d'ampliació del proveïment d'aigua potable a Pinedes 2004/  /  2004/  /  

385Instal·lació d'una conducció general i substitució de la conducció d'impulsió a 
Pinedes de Castellnou (inclou certificats d'obres)

2009/  /  2010/  /  
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URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
clavegueram2379Codi 101.06.05.01 Sèrie

345Plànols de la xarxa de clavegueram de Pinedes de Castellnou 1976/  /  1976/  /  

360Memòria valorada de la xarxa de sanejament del Serrat 1989/06/  1989/06/  

360Avantprojecte de la xarxa de sanejament del Serrat 1995/06/  1995/06/  

186Instal·lació de reixes per les aigües pluvials del carrer Cadí 1141141995/  /  1995/  /  

360Plànols del projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització del Serrat, 
bloc II

1997/  /  1997/  /  

360Plànols del projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització del Serrat, 
bloc I

1997/  /  1997/  /  

374Al·legacions al projecte de la xarxa de clavegueram del Serrat 1997/  /  2003/  /  

371Annex al projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou 1998/11/  1998/11/  

412Plànols de treball del clavegueram del Serrat 1998/  /  1998/  /  

360Pròrroga de les obres de la xarxa de clavegueram del Serrat, fase 1 1999/  /  1999/  /  

356Projecte constructiu de la primera i la segona fase de la xarxa de clavegueram 
del Serrat

1999/  /  2000/  /  

349Sol·licituds de canvi de connexió de la xarxa de clavegueram del Serrat 2001/  /  2001/  /  

374Modificació del projecte de construcció de la xarxa de clavegueram del Serrat 
(projecte de liquidació)

2002/10/  2002/10/  

377Expedient de secretaria : projecte constructiu per la instal·lació d'una conducció 
general i substitució de la conducció d'impulsió a Pinedes de Castellnou de 
Bages

38382009/  /  2009/  /  

381Expedient de secretaria  : Contractació projecte constructiu per la instal·lació 
d'una conducció general i substitució de la conducció d'impulsió a Pinedes

992010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
comunicacions, camins, carreteres, 
ponts, ports

2380Codi 101.06.05.01 Sèrie

30Projecte de pavimentació del camí rural de la Roca Fumada a Castellnou de 
Bages

1963/  /  1963/  /  

56Expedient d'aprovació del pressupost ordinari. 1969/02/20 1969/03/01

58Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1971/02/17 1971/05/18

58Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1972/01/10 1972/04/25

29 Contribucions especials per millores de 1986Projecte d'arranjament del camí d'accés de la urbanització de Pinedes de 
Castellnou

1985/  /  1987/  /  

386Projecte d'acondicionament del camí a Pinedes de Castellnou 1986/03/  1986/03/  

386Desglossat de la fase del projecte d'acondicionament i pavimentació del camí 
d'accés a Castellnou exp. 162/1986

1621621986/12/  1986/12/  

25 Núm. 2Projecte d'arranjament i pavimentació de la carretera d'accés de Castellnou 1a i 
2a fase (Part 1)

1986/  /  1993/  /  

26 Núm. 1Projecte d'arranjament i pavimentació de la carretera d'accés de Castellnou 1a i 
2a fase (Part 2)

1986/  /  1993/  /  

20Projecte d'acondicionament i pavimentació del camí d'accés a Castellnou: 
desglossat i modificat de la 2a fase

1988/03/01 1988/03/01

27Projecte d'arranjament de la carretera de Santpedor a Castellnou 1988/  /  1988/  /  

386Desglossat i modificat de la 2a fase del projecte d'acondicionament i 
pavimentació del camí d'accés a Castellnou  exp. 238/1988

2382381988/03/  1988/03/  

20Avant-projecte del darrer tram de l'accés a Castellnou de Bages 1989/06/01 1989/06/01

27Projecte d'arranjament del primer tram de la carretera de Santpedor a 
Castellnou i 2a fase de la pavimentació de l'accés a Castellnou

1989/  /  1989/  /  

386Projecte d'enllumenat públic La Figuerola i avantprojecte 3063061989/  /  1989/  /  

387Desglossat de la fase del projecte d'acondicionament i pavimentació del camí 
d'accés a Castellnou

3353351989/  /  1989/  /  

355Projecte de la carretera i camí rural de Santpedor a Castellnou 1989/  /  2006/  /  

387Projecte d'acondicionament de la carretera d'accés a Castellnou de Bages 6316311990/10/  1990/10/  

30Projecte d'arranjament del camí rural de Castellnou de Bages a Balsareny 1990/  /  1991/  /  

30 Carrers Carena, Mig, Cadí, RieraProjecte d'arranjament de tres passos de vianants de la urbanització el Serrat: 
carrers Carena, Mig, Cadí, de la Riera

1991/  /  1991/  /  

98Petició d'arranjament de la carretera BP-4313 (carretera de Vilaredes) 26261992/  /  1992/  /  

98Al·legacions al tractat de l'Eix Transversal 42421992/  /  1992/  /  
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186Construcció i manteniment de les rampes i les voreres dels carrers de la 
urbanització de Pinedes i del Serrat

28281997/  /  1999/  /  

388Projecte d'arranjament de diversos camins. Inclou certificats d'obres 2002/01/  2002/01/  

388Projecte bàsic d'edifici d'equipaments municipals al sector nord de la 
urbanització El Serrat

2002/01/  2002/01/  

200Proposta d'urbanització del carrer d'accés a l'edifici d'equipaments municipals i 
aparcaments adjacents, actual CEIP l'Olivar

2007/12/  2007/12/  

387Desglossat i modificat de la 2a fase del projecte d'acondicionament i 
pavimentació del camí d'accés a Castellnou

2007/  /  2010/  /  

409Projecte bàsic i executiu del reforç del paviment i passos de vianants de 
Pinedes de Castellnou

2008/12/  2008/12/  

407Proposta i projecte d'arranjament dels accessos i l'entorn de la torre del Moro 2008/12/  2009/07/06

375Expedient de secretaria : aprovació del projecte bàsic i executiu pel reforç i 
pavimentació dels passos de vianants de Pinedes

112009/  /  2009/  /  

377Expedient de secretaria : Aprovació inicial arranjament accessos i entorn de la 
Torra del Moro

27272009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : projecte arranjament dels camins de Cal Nofre, La 
Portella, Flequer i La Tatgeta

44442009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : Projecte d'arranjament de diversos camins dins el 
terme municipal de Castellnou de Bages

41412010/  /  2010/  /  

407Projecte executiu simplificat d'arranjament del camí de Castellnou de Bages a 
Balsareny

2011/09/  2011/09/  

577Expedient de secretaria  : aprovació projecte urbanització passatge Onze de 
setembre

19192012/  /  2012/  /  

661Transformació de camí en carretera Santpedor-Castellnou 18182016/  /  2016/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
depuradores i col·lectors2381Codi 101.06.05.01 Sèrie

20Memòria valorada de la xarxa de clavegueram del Serrat 1988/06/01 1988/06/01

364Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, segona separata 
subfase A

1998/08/  1998/08/  

364Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, segona separata 
subfase B

1998/08/  1998/08/  

371Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, primera separata 
subfase B

1998/08/  1998/08/  

372Projecte de la xarxa de clavegueram del Serrat de Castellnou 1998/06/  1998/06/  

373Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, primera separata 
subfase A

1998/08/  1998/08/  

373Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, primera separata 
subfase A

1998/08/  1998/08/  

374Projecte de construcció de la xarxa de clavegueram del Serrat, valoració de les 
obres de la primera separata, complement de la primera separata i annex

1998/  /  1999/  /  

363Annex al projecte de la xarxa de clavegueram del Serrat, inclou documents de 
treball

1998/  /  2000/  /  

360Expedient d'aprovació del projecte de la xarxa de sanejament del Serrat 1999/  /  1999/  /  

364Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, sector Sant Pedor 2000/  /  2000/  /  

371Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, quarta separata 2000/11/  2000/11/  

371Projecte de la xarxa de sanejament del Serrat de Castellnou, tercera separata 2000/07/  2000/07/  

362Projecte constructiu de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) i els 
col·lectors en alta de Castellnou de Bages

2001/06/  2001/06/  

362Projecte constructiu de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) i els 
col·lectors en alta de Castellnou de Bages

2001/06/  2001/06/  

356Expedient relatiu a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de 
Pinedes i la Figuerola

2004/  /  2004/  /  

383Plànols del projecte de construcció de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals 
(EDAR) a Pinedes

2004/  /  2004/  /  

363Projecte constructiu de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) i dels 
col·lectors en alta de la Figuerola i Castellnou de Bages

2007/06/  2007/06/  

383Projecte de sanejament i recollida d'aigües pluvials de la urbanització de La 
Figuerola

2007/  /  2007/  /  
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565Memòria valorada per l'adequació al decret de prevenció de riscos laborals de 
les instal·lacions dels dipòsits de Castellnou de Bages

2008/  /  2008/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de jardins, 
parcs, arbrat i platges2382Codi 101.06.05.01 Sèrie

387Projecte d'arranjament de la carretera de Santpedor a Castellnou 1996/02/  1996/02/  

378Expedient de secretaria : projecte de millora i adequació de l'entorn de centre 
històric

43432009/  /  2009/  /  

378Expedient de secretaria : projecte executiu franja protecció nucli antic 45452009/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
pavimentació i voreres2383Codi 101.06.05.01 Sèrie

384Projecte d'arranjament de tres passos de vianants al Serrat de Castellnou de 
Bages

1991/  /  1991/  /  

384Reforç del paviment i passos de vianants de la urbanització de Pinedes de 
Castellnou

2009/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment de 
telecomunicacions2384Codi 101.06.05.01 Sèrie

20Projecte d'instal·lació de la xarxa telefònica a Argençola 1979/  /  1979/  /  

354Pla de connexió directa d'instal·lació de línies telefonia XDSI 2002/  /  2002/  /  

404Projecte de l'escomesa elèctrica de la torre de telecomunicacions a Pinedes 
(revocada)

2008/  /  2009/  /  

661Obres de manteniment torre de comunicacions 112016/  /  2016/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment 
d'electrificació2385Codi 101.06.05.01 Sèrie

387Projecte d'arranjament del 1r tram de la carretera de Santpedor a Castellnou de 
Bages i 2a fase de la pavimentació de l'accés a Castellnou de Bages

1978/12/  1978/12/  

354Projecte d'electrificació de les zones rurals 29291998/  /  2002/  /  

387Instal·lació elèctrica temporal a la zona esportiva de la urbanització de La 
Figuerola

2010/  /  2010/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment 
d'enllumenat2386Codi 101.06.05.01 Sèrie

23Projecte d'enllumenat públic de la urbanització de Pinedes de Castellnou 1989/  /  1990/  /  

386Projecte d'enllumenat públic de Pinedes de Castellnou 1992/  /  1994/  /  

355Projecte d'enllumenat de la Figuerola 2002/  /  2003/  /  

386Projecte d'enllumenat públic La Figuerola i avant-projecte 2002/01/  2003/07/  

354Avantprojecte i pressupostos per la instal·lació de l'enllumenat de Pinedes 2007/  /  2007/  /  

379Expedient de secretaria : Projecte parcial executiu d'enllumenat públic del Serrat 332010/  /  2010/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
d'obres d'infraestructura

Construcció / manteniment d'obres 
d'infraestructura i urbanització2388Codi 101.06.05.01 Sèrie

149Documentació de gestió d'obres i urbanisme relatives a permisos de 
construcció a particulars, expropiació de terrenys i obres públiques en general

1847/  /  1847/05/31

133Padró de l'impost de prestació personal 1869/  /  1870/  /  

20 2a PARTProjecte d'enllumenat públic de la urbanització de Pinedes de Castellnou 1979/  /  1979/  /  

21 1a PARTProjecte d'urbanització de la plaça Joan Vendrell (1a part) 1988/  /  1989/  /  

22 2a part del projecte 90 i documentació administrativaProjecte d'urbanització de la plaça Joan Vendrell (2a part) 1989/  /  1993/  /  

385Projecte d'urbanització de La Figuerola 1991/  /  1991/  /  

385Projecte d'urbanització de La Figuerola 2002/  /  2005/  /  

384Obres d'urbanització de La Figuerola 2007/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Sol·licituds de senyalització viària
2356Codi 101.06.05.02 Sèrie

185Instal·lació de la senyalització de les masies de Castellnou 1999/  /  1999/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Estadístiques diàries del transport de 
viatgers2365Codi 101.06.05.02 Sèrie

355Estadística de circulació de vehicles a la carretera de Santpedor a Castellnou 1993/  /  1998/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment de 
comunicacions, camins, carreteres, 
ponts, ports

2380Codi 101.06.05.02 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorProjecte de construcció carretera de Castellnou a Santpedor 1935/  /  1935/  /  

355Projecte de la carretera i camí rural de Santpedor a Castellnou 1989/  /  2006/  /  

355Expedient de carreteres relatiu a permisos d'instal·lació d'elements diversos 48481993/  /  1993/  /  

355Estadística de circulació de vehicles a la carretera de Santpedor a Castellnou 1993/  /  1998/  /  

355Expedient relatiu a l'arranjament del camí veïnal de Castellnou a la carretera de 
Súria a Balsareny

1995/  /  1995/  /  

355Expedient relatiu a l'esllavissada de camins diversos 27271997/  /  1997/  /  

365Projecte constructiu de reforçament del ferm i obres complementàries al camí 
d'accés a Castellnou de Bages

1999/10/  1999/10/  

365Projecte constructiu de reforçament del ferm i obres complementàries al camí 
d'accés a Castellnou de Bages

1999/10/  1999/10/  

355Expedient relatiu a l'arranjament dels camins rurals del Bages, fase 4 1999/  /  2001/  /  

355Inventaris de camins de Castellnou de Bages 2003/  /  2003/  /  

366Projecte constructiu i geotècnica d'arranjament del camí rural del Callús 2003/  /  2003/  /  

355Projecte d'arranjament de la carretera d'accés al nucli de Pinedes de Castellnou 
de Bages

2003/  /  2004/  /  

355Projecte d'arranjament del camí rural de Callús 2003/  /  2005/  /  

355Expedient relatiu a l'aforament de carreteres del municipi de Castellnou de 
Bages

2004/  /  2004/  /  

367Projecte constructiu de millora puntual del camí rural de Santpedor a Castellnou 2004/  /  2004/  /  

366Projecte d'arranjament del camí rural del Callús, estat de dimensions i 
característiques

2005/  /  2005/  /  

367Dimensions i característiques de les obres de millora puntual del camí rural de 
Santpedor a Castellnou. Segona fase

2007/  /  2007/  /  

407Projecte d'arranjament dels accessos i l'entorn de la torre del Moro 2008/12/  2009/07/06

365Projecte d'urbanització de l'arranjament dels accessos i l'entorn de la Torre del 
Moro

2009/09/01 2009/12/14

589Expedient de secretaria : Encomanament de l'actuació de l'obra "arranjament 
del camí intermunicipal de Callús a Castellnou de Bages"

882013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment de centres 
educatius2391Codi 101.06.05.02 Sèrie

359Projecte de modificació de la distribució interior destinat a aules infantils de 
l'edifici d'equipaments municipals al sector nord del Serrat

2006/11/  2007/11/09

390Documentació de gestió relativa a l'Escola l'Olivar (construcció) 2007/  /  2007/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment de la casa 
de la Vila / de la seu del Consell 
Comarcal

2392Codi 101.06.05.02 Sèrie

187Expedient de construcció de la casa consistoriaL 1990/  /  1992/  /  

391Projecte de construcció d'un edifici per a la ubicació de la nova casa de la vila : 
projecte inicial i modificat per presentar al PUOSC

1992/  /  1993/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment d'edificis 
socioculturals2395Codi 101.06.05.02 Sèrie

389Projecte d'execució de l'edifici d'equipaments municipals al sector nord de la 
urbanització El Serrat: plànols

1999/03/  1999/03/  

356Expedient d'arranjament de la plaça de l'església de Sant Andreu de Castellnou 2002/  /  2002/  /  

369Projecte de l'edifici d'equipaments municipal del sector nord del Serrat: 
Estructura Fase 1

2002/  /  2002/  /  

388Projecte d'execució de l'edifici d'equipaments municipals al sector nord de la 
urbanització El Serrat : plànols

2002/01/  2002/01/  

388Projecte d'instal·lacions per un edifici i d'equipaments municipals al sector nord 
de la urbanització El Serrat

2004/  /  2005/  /  

126 Mig buidaPlànols de la modificació del projecte d'equipaments municipals, distribució 
interior destinada a aules infantils

2006/  /  2007/  /  

404Aprovació definitiva del projecte de Substitució de la coberta de l'edifici 
Montserrat

2008/  /  2009/  /  

389Nova instal·lació elèctrica edifici Montserrat 2009/  /  2009/  /  

375Aprovació del projecte bàsic i d'execució de construcció de la sala polivalent i 
una plaça escenari elevada davant de l'Ajuntament

13132009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment del 
cementiri municipal2397Codi 101.06.05.02 Sèrie

356Expedient de construcció/manteniment del cementiri municipal 1993/  /  2000/  /  

391Projecte d'ampliació del cementiri municipal 1998/  /  1998/  /  

319Article referent a la restauració del cementiri i de la casa rectoral 1999/  /  1999/  /  

325Expedient de construcció/manteniment del cementiri municipal 1999/  /  1999/  /  

325Expedient de construcció/manteniment del cementiri municipal 1999/  /  1999/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment 
d'immobles de la corporació local2398Codi 101.06.05.02 Sèrie

20Projecte de restauració de l'església de Sant Andreu de Castellnou de Bages 1983/  /  1990/  /  

391Plànols de la proposta d'actuació al centre històric de la vila de Castellnou de 
Bages

1995/  /  1995/  /  

391Plànols de l'avant-projecte de restauració de l'Església de Sant Andreu de 
Castellnou

1997/  /  1997/  /  

369Estudi de seguretat i salut de l'edifici d'equipaments municipal del sector nord 
del Serrat

2002/  /  2002/  /  

358Projecte bàsic de l'edifici d'equipaments municipals al sector nord del Serrat 146114612003/  /  2003/  /  

590Projecte rehabilitació coberta i instal·lació elèctrica edifici Montserrat. Pliques 
de l'obra

28282013/  /  2013/  /  

590Nova instal·lació elèctrica edifici Montserrat 31312013/  /  2013/  /  

590Execució projecte instal·lació elèctrica edifici Montserrat 31312013/  /  2013/  /  

591Aprovació definitiva del projecte de Substitució de la coberta de l'edifici 
Montserrat

33332013/  /  2013/  /  

591Pprojecte rehabilitació coberta i instal·lació elèctrica edifici Montserrat. Pliques 
de l'obra

2014/  /  2014/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Gestió de les obres 
municipals i d'infraestructura

Construcció i manteniment 
dels equipaments municipals 
i/o d'ús públic

Construcció / manteniment 
d'instal·lacions esportives2399Codi 101.06.05.02 Sèrie

389Avant projecte d'ordenació de la zona esportiva municipal de Castellnou de 
Bages, aparcament, piscina estiu, edifici social, camp de futbol, pistes de 
tennis, poliesportiva i polivalent

1997/11/  1997/11/  

357Expedient de construcció/manteniment d'instal·lació esportiva: pista esportiva, 
vestuaris i piscina al Serrat

1999/  /  2002/  /  

389Avantprojecte de la pista poliesportiva i vestuaris de l'edifici d'equipaments 
municipals al sector nord de la urbanització El Serrat

2001/11/  2001/12/  

388Avant projecte de la pista poliesportiva i vestuaris de l'edifici d'equipaments 
municipals al sector nord de la urbanització El Serrat

2002/05/  2002/05/  

390Projecte de piscina municipal, ordenació del camp de jocs, equipament social i 
esportiu

2002/  /  2007/  /  

389Execució projecte instal·lació elèctrica edifici Montserrat 2009/  /  2009/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Certificats d'antiguitat i legalitat 
urbanística2403Codi 101.06.06.01 Sèrie

556Informe urbanístic, emplaçament de parcel·la 11112010/  /  2010/  /  

575Informe tècnic : legalitat i antiguitat parcel·la 73732012/  /  2012/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Comunicacions prèvies urbanístiques
2410Codi 101.06.06.01 Sèrie

663Enderroc rectoria masia la Vila d'Argençola 112017/  /  2017/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Llicències de segregació
2412Codi 101.06.06.01 Sèrie

567propietat horitzontal per parcel·les de Pinedes 772011/  /  2011/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Llicències d'obres majors
2413Codi 101.06.06.01 Sèrie

6Expedient de llicència d'obra major relativa a la instal·lació d'un dipòsit GLP 331973/  /  1973/  /  

72Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1977/  /  1978/  /  

555 Presentat projecte de construcció habitatge unifamiliar sol, no hi ha 
sol·licitud d'obres

Expedient de llicència d'obres habitatge sense sol·licitud 1978/  /  1978/  /  

555Expedient de llicència d'obres projecte habitatge, sense sol·licitud 1979/  /  1979/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 38381979/  /  1979/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 22221981/  /  1981/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relativa a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat

441982/  /  1982/  /  

6Expedient de legalització d'un habitatge unifamiliar 881982/  /  1982/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat

991982/  /  1982/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat

10101982/  /  1982/  /  

412Registre de llicències d'obres particulars 1982/  /  1990/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar

551983/  /  1983/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat

551983/  /  1983/  /  

6Expedient de llicència d'obra major relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar

661983/  /  1983/  /  

6Expedient de legalització d'un habitatge unifamiliar aïllat 771983/  /  1983/  /  

7Expedient de llicència d'obra major : Construcció habitatge 11111983/  /  1983/  /  

7Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 12121983/  /  1983/  /  

7Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 13131983/  /  1983/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, diverses obres (cont. Cobert)  recurs 13131983/  /  1983/  /  

7Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 14141983/  /  1983/  /  

7Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 15151983/  /  1983/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 16161983/  /  1983/  /  

555 Adreça: Còrcega, 510, àtic 3a  BARCELONAExpedient de llicència d'obres construcció habitatge denegada 1984/  /  1984/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 25251984/  /  1984/  /  

02/06/2020 Pàgina 156 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 18181985/  /  1985/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 19191985/  /  1985/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 20201985/  /  1985/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 21211985/  /  1985/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 23231985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 24241985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 26261985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 27271985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 28281985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 29291985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 30301985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 31311985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 32321985/  /  1985/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 42421985/  /  1985/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge 46461985/  /  1985/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 47471985/  /  1985/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 48481985/  /  1985/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 49491985/  /  1985/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 50501985/  /  1985/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1121121985/  /  1985/  /  

9Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 33331986/  /  1986/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 34341986/  /  1986/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 35351986/  /  1986/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 36361986/  /  1986/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 44441986/  /  1986/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 45451986/  /  1986/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 001987/  /  1987/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 111987/  /  1987/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 441987/  /  1987/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 551987/  /  1987/  /  

8Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 17171987/  /  1987/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 37371987/  /  1987/  /  
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10Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge 39391987/  /  1987/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 40401987/  /  1987/  /  

10Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 41411987/  /  1987/  /  

11Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 43431987/  /  1987/  /  

70Expedient de modificació de crèdit del pressupost 111987/09/28 1988/04/12

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 221988/  /  1988/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 331988/  /  1988/  /  

12Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 661988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 771988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 881988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 991988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 10101988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, traster adossat a l'habitatge 11111988/  /  1988/  /  

13Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge i porxos 12121988/  /  1988/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, legalització i acabats habitatge 14141988/  /  1988/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 15151988/  /  1988/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 16161988/  /  1988/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 17171988/  /  1988/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, reformes teulada 18181988/  /  1988/  /  

412Registre de llicències d'obres particulars, obres majors 1988/  /  1992/  /  

14Expedient de llicència d'obra major, sala de màquines i barbacoa 19191989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, legalitzar i acabar habitatge 20201989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, construcció nau ramadera 21211989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, construcció coberta 22221989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, supressió vial a la plaça 24241989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, edificar 1a planta 25251989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, acabat exterior 26261989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, acabament obres 27271989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, cobrir l'habitatge 28281989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 29291989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 30301989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, legalització garatge 31311989/  /  1989/  /  
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15Expedient de llicència d'obra major, acabament parcel·la 32321989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge, 34341989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 35351989/  /  1989/  /  

15Expedient de llicència d'obra major, caseta telèfon públic i bústies 36361989/  /  1989/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 37371989/  /  1989/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 38381989/  /  1989/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge 39391989/  /  1989/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge 40401989/  /  1989/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge 41411989/  /  1989/  /  

412Registre de llicències d'obres particulars 1989/  /  1998/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 111990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 221990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 331990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 441990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 551990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, cobert prefabricat. 661990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 771990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, instal·lar voladís al cobert. 881990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, tanca 80 m2. 991990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 10101990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, departament pels gossos. 11111990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, reboçar, finestres i portes. 12121990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 13131990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 14141990/  /  1990/  /  

414Expedient de llicència d'obra major, garatge. 15151990/  /  1990/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 42421990/  /  1990/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 43431990/  /  1990/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 44441990/  /  1990/  /  

16Expedient de llicència d'obra major, instal·lació d'una caravana 45451990/  /  1990/  /  

17Expedient de llicència d'obra major, habitatge sobre el garatge 46461990/  /  1990/  /  

17Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 47471990/  /  1990/  /  

17Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 48481990/  /  1990/  /  
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17Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 49491990/  /  1990/  /  

17Expedient de llicència d'obra major, ampliació planta baixa 50501990/  /  1990/  /  

17Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 51511990/  /  1990/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 111991/  /  1991/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 221991/  /  1991/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 331991/  /  1991/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 441991/  /  1991/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 551991/  /  1991/  /  

415Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 661991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 771991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 881991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 991991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, acabar cobert. 10101991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 11111991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 12121991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 13131991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, pis de l'habitatge. 14141991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, cobert de 13x4 m. 15151991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 16161991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, garatge a l'habitatge. 17171991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 18181991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, legalitzar. i obres habitatge. 19191991/  /  1991/  /  

416Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència. 20201991/  /  1991/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 111992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 221992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció auxiliar garatge 331992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 441992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 551992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, piscina 661992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 771992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 881992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 881992/  /  1992/  /  
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417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 991992/  /  1992/  /  

417Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 10101992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 11111992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, fer planta i teulada, 12121992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 13131992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, magatzem per eines i rampa 14141992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge, 15151992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge, 16161992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, renovació llicència habitatge 17171992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 18181992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 19191992/  /  1992/  /  

418Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 20201992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 21211992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 22221992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge, lega.auxiliar 23231992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, cobert de 13x4 m 24241992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 25251992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 26261992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, reparació i reforma 27271992/  /  1992/  /  

419Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 28281992/  /  1992/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, barraca i barbacoa 661993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 771993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, legalit.habitatge,cobrir terrassa 881993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 991993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 10101993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, legalitza i reforma habitatge 11111993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, modificació habitatge 13131993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, envans a l'habitatge 14141993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, condicionament 17171993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra major, modificació habitatge 21211993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra major, Construcció habitatge 26261993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 27271993/  /  1993/  /  
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422Expedient de llicència d'obra major, Construcció habitatge 28281993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra major, Construcció habitatge 32321993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra major, Construcció habitatge 37371993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra major, Construcció habitatge 41411993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra major, barana i escala 42421993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència 60601993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 68681993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, legalitar. I construcció. Habitatge 74741993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 85851993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 90901993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 92921993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge 94941993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, teulada cobert 95951993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, legalització consttrucció. auxiliar. 221994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 441994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 14141994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 17171994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, garatge adossat habitatge. 18181994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, legalitar. annexa edifici, recons coberta. 24241994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 28281994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, legalització i reformes habitatge. 29291994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, barbacoa i cobert. 31311994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 32321994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 34341994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 42421994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra major, legalit.habitatge, consttrucció. garatge. 48481994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 51511994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 56561994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, legalització i reformes habitatge. 61611994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 63631994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 64641994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 65651994/  /  1994/  /  
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427Expedient de llicència d'obra major, garatge . 66661994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 68681994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 72721994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, teulada cobert. 73731994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 80801994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, legalitar. habitatge consttrucció. garatge. 81811994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 84841994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 85851994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra major, garatge. 88881994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 92921994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, legalització i reformes habitatge. 93931994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 94941994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge. 95951994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 96961994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 97971994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra major, construcció, piscina, ed. auxiliar. 98981994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1001001994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge. 1021021994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1041041994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, construcció auxiliar. 1071071994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 111995/  /  1995/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 551995/  /  1995/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 661995/  /  1995/  /  

430Expedient de llicència d'obra major, substituir coberta. 771995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 881995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 11111995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 12121995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 14141995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 18181995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra major, ampliació i reforma. 30301995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 31311995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 35351995/  /  1995/  /  
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433Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 40401995/  /  1995/  /  

433Expedient de llicència d'obra major, legalitar. habitatge,soterrani. 41411995/  /  1995/  /  

433Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 42421995/  /  1995/  /  

433Expedient de llicència d'obra major, edifici per garatge i estudi. 43431995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 46461995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 49491995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge. 50501995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 53531995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge. 58581995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència. 62621995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 64641995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, reparació patologia. 65651995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, legalització parcial. 70701995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 71711995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 77771995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 81811995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 83831995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 331996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 661996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 10101996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de la llicència. 12121996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 13131996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 17171996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 32321996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 36361996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 38381996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 41411996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, ampliació garatge. 42421996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 47471996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 53531996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, acabament habitatge. 62621996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 64641996/  /  1996/  /  
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438Expedient de llicència d'obra major, legalització construcció. 68681996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, construcció. habitatge. 70701996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, habitatge. 74741996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 78781996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 79791996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització. 80801996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, acabament habitatge. 85851996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 86861996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 87871996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 92921996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 93931996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, habitatge construcció. 95951996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 96961996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 97971996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 98981996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 99991996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 1001001996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 1011011996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1021021996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1031031996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1051051996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1061061996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1071071996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 1081081996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1101101996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra major, legalització i reformes. 1111111996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1141141996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1151151996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1171171996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1191191996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 1201201996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 111997/  /  1997/  /  
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441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 221997/  /  1997/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 331997/  /  1997/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 441997/  /  1997/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 551997/  /  1997/  /  

441Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 661997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 771997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització i modificació. 881997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 10101997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 11111997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, llicencia legalització. 15151997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 17171997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 18181997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 20201997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 21211997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 25251997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 26261997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 27271997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 28281997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, legalització. 33331997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 34341997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, construcció. 36361997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, modificació habitatge. 37371997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, legalització. 38381997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 40401997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, llicència i subvenció. 43431997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 45451997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 48481997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 49491997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 50501997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 51511997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 52521997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 53531997/  /  1997/  /  
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444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 54541997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 55551997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 56561997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 57571997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 58581997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 59591997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 60601997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 61611997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge 62621997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 63631997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 64641997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 66661997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 67671997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, habitatge mòdul. 68681997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 69691997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 70701997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 71711997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 72721997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, contrucció habitatge. 75751997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 77771997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 79791997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 80801997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 81811997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 82821997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 83831997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, acabat habitatge. 84841997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 85851997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 87871997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 89891997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 90901997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 94941997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 95951997/  /  1997/  /  
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446Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació. 96961997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, reforma habitatge. 97971997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 98981997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 99991997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència 1001001997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat. 1041041997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 1071071997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 1081081997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1121121997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1141141997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 1171171997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, presentació habitatge. 1181181997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 1201201997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, nau agrícola. 1241241997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1301301997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1321321997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra major, legalització, acabats. 1331331997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 1411411997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1521521997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra major, substitució coberta. 1531531997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra major, ampliació garatge. 1541541997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 1551551997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra major, legalització d'habitatge. 1591591997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 1681681997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra major, consttrucció.  habitatge. 1711711997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra major, consttrucció.  habitatge. 1741741997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, modificar habitatge. 1751751997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 1761761997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, consttrucció.  habitatge. 1771771997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, reforma ampliació habitatge. 1791791997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, habitatge  . 1871871997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra major, reformes granja. 1881881997/  /  1997/  /  
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452Expedient de llicència d'obra major, habitatge. 1891891997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, consttrucció.  habitatge. 1901901997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 1971971997/  /  1997/  /  

556Expedients de llicència d'obres, imprès d'estadística d'edificació i habitatge 
d'obres majors

1997/  /  2003/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 111998/  /  1998/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 221998/  /  1998/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 331998/  /  1998/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 441998/  /  1998/  /  

452Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 551998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 661998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 771998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, pròrroga  habitatge. 881998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 991998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 10101998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, legalització i ampliació. 11111998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 12121998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 13131998/  /  1998/  /  

453Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 14141998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 15151998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 16161998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, piscina i consttrucció. auxiliar. 17171998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 18181998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 19191998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 20201998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 21211998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 22221998/  /  1998/  /  

454Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 23231998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 24241998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 25251998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 26261998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 27271998/  /  1998/  /  
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455Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 28281998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, garatge. 29291998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 30301998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 31311998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 32321998/  /  1998/  /  

455Expedient de llicència d'obra major, leg. ampliació habitatge. 33331998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 34341998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 35351998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, reforma habitatge. 36361998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 37371998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, legalització soterrani. 38381998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 39391998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, legalització. increment semisoterrani. 40401998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 41411998/  /  1998/  /  

456Expedient de llicència d'obra major, leg. planta sotacoberta. 42421998/  /  1998/  /  

412Registre de llicències d'obres particulars, majors i menors 1998/  /  2004/  /  

458Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 111999/  /  1999/  /  

458Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 221999/  /  1999/  /  

459Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 331999/  /  1999/  /  

459Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. Renúncia a 
l'expedient

441999/  /  1999/  /  

459Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 551999/  /  1999/  /  

459Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 661999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, legalització. addició habitatge. 771999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 881999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació semioterrani. 991999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 10101999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, legalització coberta habitatge. 11111999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 12121999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 13131999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. auxiliar garatge. 14141999/  /  1999/  /  

460Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 15151999/  /  1999/  /  
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460Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 16161999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 17171999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 18181999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 19191999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, reconstruir coberta, reformes . 20201999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació masia. 21211999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 22221999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 23231999/  /  1999/  /  

461Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 24241999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 25251999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 26261999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 27271999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 28281999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, construcció garatge. 29291999/  /  1999/  /  

462Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 30301999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 31311999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 32321999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 33331999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 34341999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 35351999/  /  1999/  /  

463Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 36361999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 37371999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 38381999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 39391999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 40401999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalitzar construcció. auxiliar. 41411999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 42421999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 43431999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 44441999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 45451999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 46461999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 47471999/  /  1999/  /  
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464Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 48481999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 49491999/  /  1999/  /  

464Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 50501999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 51511999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 52521999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 53531999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 54541999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 55551999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 56561999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, reformes habitatge. 57571999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 58581999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 59591999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 60601999/  /  1999/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 112000/  /  2000/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 222000/  /  2000/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 332000/  /  2000/  /  

465Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 442000/  /  2000/  /  

468Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 552000/  /  2000/  /  

468Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 662000/  /  2000/  /  

468Expedient de llicència d'obra major, reforma edifici. 772000/  /  2000/  /  

468Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 882000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 992000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 10102000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 11112000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 12122000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 13132000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 14142000/  /  2000/  /  

469Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 15152000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 16162000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 17172000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, local musical. 18182000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 19192000/  /  2000/  /  
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470Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 20202000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 21212000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, cons. mòdul habitatge. 22222000/  /  2000/  /  

470Expedient de llicència d'obra major, leg. modificació habitatge. 23232000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 24242000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 25252000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 26262000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, piscina. 27272000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, consttrucció habitatge,piscina. 28282000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 29292000/  /  2000/  /  

471Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 30302000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 31312000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 32322000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 33332000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, reforma pb i p1a. 34342000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 35352000/  /  2000/  /  

472Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 36362000/  /  2000/  /  

473Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 37372000/  /  2000/  /  

473Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 38382000/  /  2000/  /  

473Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 39392000/  /  2000/  /  

473Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació casa pairal. 40402000/  /  2000/  /  

473Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 41412000/  /  2000/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, legalització mòdul. 112001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, reformes interior. 222001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 332001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 442001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, moviment de terres. 552001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, reformes interior. 662001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 772001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 882001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, legalitar. consttrucció. auxiliar. 992001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 10102001/  /  2001/  /  
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476Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 11112001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 12122001/  /  2001/  /  

476Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 13132001/  /  2001/  /  

477Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 14142001/  /  2001/  /  

477Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. auxiliar. 15152001/  /  2001/  /  

477Expedient de llicència d'obra major, garatge i mur contenció. 16162001/  /  2001/  /  

477Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 17172001/  /  2001/  /  

477Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 18182001/  /  2001/  /  

478Expedient de llicència d'obra major, legalització edifici. 19192001/  /  2001/  /  

478Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 20202001/  /  2001/  /  

478Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 21212001/  /  2001/  /  

478Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 22222001/  /  2001/  /  

478Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 23232001/  /  2001/  /  

479Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 24242001/  /  2001/  /  

479Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 25252001/  /  2001/  /  

479Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 26262001/  /  2001/  /  

479Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació habitatge. 27272001/  /  2001/  /  

480Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 28282001/  /  2001/  /  

480Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 29292001/  /  2001/  /  

480Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 30302001/  /  2001/  /  

480Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 31312001/  /  2001/  /  

555Expedient d'obres, presentació dels plànols d'edificació existent, sense 
sol·licitud

2002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 112002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 222002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 332002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 442002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, reforma piscina. 552002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 662002/  /  2002/  /  

486Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 772002/  /  2002/  /  

487Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 882002/  /  2002/  /  

487Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 992002/  /  2002/  /  

02/06/2020 Pàgina 174 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

487Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 10102002/  /  2002/  /  

487Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 11112002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, reforma planta baixa. 12122002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 13132002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 14142002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 15152002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 16162002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació casa. 17172002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 18182002/  /  2002/  /  

488Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 19192002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 20202002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, . 21212002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, porxo. 22222002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, garatge. 23232002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 24242002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 25252002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 26262002/  /  2002/  /  

489Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 27272002/  /  2002/  /  

490Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 28282002/  /  2002/  /  

490Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 29292002/  /  2002/  /  

490Expedient de llicència d'obra major, reforma i  ampliació habitatge. 30302002/  /  2002/  /  

490Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 31312002/  /  2002/  /  

490Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 32322002/  /  2002/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, legal. habitatge, enderroc porxo. 33332002/  /  2002/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, reformes interior i mur. 34342002/  /  2002/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 35352002/  /  2002/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 36362002/  /  2002/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, legal. soterrani. 37372002/  /  2002/  /  

555Expedient de llicència d'obres legalització dipòsit GLP, sense sol·licitud 2003/  /  2003/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 112003/  /  2003/  /  

491Expedient de llicència d'obra major, legalit.ampli.habitatge. 222003/  /  2003/  /  

492Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 332003/  /  2003/  /  
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491Expedient de llicència d'obra major, leg. part posterior. 442003/  /  2003/  /  

491 No hi ha l'expedient a la caixa ,però hi ha un projecte bàsic i 
d'execució a l'exp. 43/06  de la caixa 532

Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 552003/  /  2003/  /  

492Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 662003/  /  2003/  /  

492Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 772003/  /  2003/  /  

492Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 882003/  /  2003/  /  

492Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 992003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 10102003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 11112003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 12122003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 13132003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 14142003/  /  2003/  /  

493Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 15152003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 16162003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, granja, femers. 17172003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, 4 femers i fosa. 18182003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 19192003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 20202003/  /  2003/  /  

494Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació habitatge. 21212003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 22222003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, pròrroga consttrucció habitatge. 23232003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 24242003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 25252003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, piscina. 26262003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, pròrroga consttrucció habitatge. 27272003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, instal·lar grua. 28282003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 29292003/  /  2003/  /  

495Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 30302003/  /  2003/  /  

496Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 31312003/  /  2003/  /  

496Expedient de llicència d'obra major, piscina. 32322003/  /  2003/  /  

496Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 33332003/  /  2003/  /  

496Expedient de llicència d'obra major, legalit.ampli.habitatge. 34342003/  /  2003/  /  
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19Expedient ordre d'execució d'obres de refer vorera malmesa al posar els pals 
de telèfon

2004/  /  2004/  /  

496Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 112004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 222004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 332004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 442004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, construcció auxiliar. 552004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 662004/  /  2004/  /  

497Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 772004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 882004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 992004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, piscina. 10102004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 11112004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, garatge. 12122004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 13132004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 14142004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, arranjar sala bombes. 15152004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, piscina. 16162004/  /  2004/  /  

498Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 17172004/  /  2004/  /  

499Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació 2a fase. 18182004/  /  2004/  /  

499Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 19192004/  /  2004/  /  

499Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge i piscina. 20202004/  /  2004/  /  

499Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 21212004/  /  2004/  /  

500Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 22222004/  /  2004/  /  

500Expedient de llicència d'obra major, piscina. 23232004/  /  2004/  /  

500Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 24242004/  /  2004/  /  

500Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 25252004/  /  2004/  /  

501Expedient de llicència d'obra major, constr. garatge. 26262004/  /  2004/  /  

501Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 27272004/  /  2004/  /  

501Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 28282004/  /  2004/  /  

501Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 29292004/  /  2004/  /  

501Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 30302004/  /  2004/  /  
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502Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 31312004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge. 32322004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, pròrroga ampliació habitatge. 33332004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 34342004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 35352004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 36362004/  /  2004/  /  

502Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 37372004/  /  2004/  /  

503Expedient de llicència d'obra major, piscina. 38382004/  /  2004/  /  

503Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 39392004/  /  2004/  /  

503Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 40402004/  /  2004/  /  

503Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 41412004/  /  2004/  /  

503Expedient de llicència d'obra major, acabar construcció habitatge. 42422004/  /  2004/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 43432004/  /  2004/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, constr. habitatge. 44442004/  /  2004/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 112005/  /  2005/  /  

522Expedient de llicència d'obra major, pròrroga obra major. 112005/  /  2005/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 222005/  /  2005/  /  

522Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 222005/  /  2005/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 332005/  /  2005/  /  

522Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 332005/  /  2005/  /  

504Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge i piscina. 442005/  /  2005/  /  

522Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 442005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 552005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 662005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació façana. 772005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, construcció. 882005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 992005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, pròrroga rehabilitació. 10102005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, ampliar habitatge unifamiliar 11112005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, ampliar habitatge unifamiliar 12122005/  /  2005/  /  

505Expedient de llicència d'obra major, ampliar habitatge unifamiliar 13132005/  /  2005/  /  

526Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 17172005/  /  2005/  /  
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506Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 20202005/  /  2005/  /  

506Expedient de llicència d'obra major, construcció. 21212005/  /  2005/  /  

506Expedient de llicència d'obra major, reabilitació habitatge ampliació. 22222005/  /  2005/  /  

506Expedient de llicència d'obra major, construcció. 23232005/  /  2005/  /  

507Expedient de llicència d'obra major, construcció. 23232005/  /  2005/  /  

507Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 24242005/  /  2005/  /  

507Expedient de llicència d'obra major, consttrucció habitage. 25252005/  /  2005/  /  

508Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 26262005/  /  2005/  /  

508Expedient de llicència d'obra major, construcció. 27272005/  /  2005/  /  

508Expedient de llicència d'obra major, construcció. 28282005/  /  2005/  /  

509Expedient de llicència d'obra major, construcció. 29292005/  /  2005/  /  

509Expedient de llicència d'obra major, construcció. 30302005/  /  2005/  /  

509Expedient de llicència d'obra major, rehabilitació masia. 31312005/  /  2005/  /  

509Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 32322005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 33332005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, construcció. 34342005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, construcció. 35352005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 36362005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, construcció. 37372005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, legalització grua torre. 38382005/  /  2005/  /  

510Expedient de llicència d'obra major, construcció. 39392005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, construcció habitatge. 40402005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge. 41412005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, construcció. 42422005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, arranjar teulada. 43432005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, acabar habitatge. 44442005/  /  2005/  /  

511Expedient de llicència d'obra major, consttrucció. habitatge. 45452005/  /  2005/  /  

534Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge unifamiliar. 222006/  /  2006/  /  

535Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 332006/  /  2006/  /  

535Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 442006/  /  2006/  /  

523Expedient de llicència d'obra major, pròrroga obra major. 552006/  /  2006/  /  

535Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 552006/  /  2006/  /  
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523Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 662006/  /  2006/  /  

536Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 662006/  /  2006/  /  

523Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 772006/  /  2006/  /  

536Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 772006/  /  2006/  /  

523Expedient de llicència d'obra major, ampliació 882006/  /  2006/  /  

523Expedient de llicència d'obra major, pròrroga consttrucció. Habitatge 992006/  /  2006/  /  

537Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 992006/  /  2006/  /  

523Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 10102006/  /  2006/  /  

537Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 10102006/  /  2006/  /  

524Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 11112006/  /  2006/  /  

524Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 12122006/  /  2006/  /  

524Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 13132006/  /  2006/  /  

525Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 14142006/  /  2006/  /  

525Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 15152006/  /  2006/  /  

525Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 16162006/  /  2006/  /  

539Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 16162006/  /  2006/  /  

540Expedient de llicència d'obra major, acabar estructura. 17172006/  /  2006/  /  

526Expedient de llicència d'obra major, piscina. 18182006/  /  2006/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 18182006/  /  2006/  /  

526Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat 19192006/  /  2006/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 19192006/  /  2006/  /  

526Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 20202006/  /  2006/  /  

526Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 21212006/  /  2006/  /  

527Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 22222006/  /  2006/  /  

527Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 23232006/  /  2006/  /  

527Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 24242006/  /  2006/  /  

527Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 25252006/  /  2006/  /  

542Expedient de llicència d'obra major, cobert agrícola . 25252006/  /  2006/  /  

528Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 26262006/  /  2006/  /  

528Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 27272006/  /  2006/  /  

529Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 28282006/  /  2006/  /  

528Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 29292006/  /  2006/  /  
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529Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 30302006/  /  2006/  /  

529Expedient de llicència d'obra major, legalització grua. 31312006/  /  2006/  /  

529Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 32322006/  /  2006/  /  

529Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 33332006/  /  2006/  /  

530Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 34342006/  /  2006/  /  

530Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 35352006/  /  2006/  /  

530Expedient de llicència d'obra major, realització porxo. 36362006/  /  2006/  /  

530Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 37372006/  /  2006/  /  

531Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 38382006/  /  2006/  /  

531Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 39392006/  /  2006/  /  

531Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 40402006/  /  2006/  /  

532Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 41412006/  /  2006/  /  

532Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació habitatge 42422006/  /  2006/  /  

532Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència 43432006/  /  2006/  /  

533Expedient de llicència d'obra major, habitatge aïllat. 44442006/  /  2006/  /  

533Expedient de llicència de segregació  de finca rústica i autorització d'instal·lació 
d'explotació artesanal de productes ecològics.

45452006/  /  2006/  /  

534Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 112007/  /  2007/  /  

536Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 882007/  /  2007/  /  

538Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 11112007/  /  2007/  /  

538Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 12122007/  /  2007/  /  

538Expedient de llicència d'obra major, legalització cobert. 13132007/  /  2007/  /  

538Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 14142007/  /  2007/  /  

539Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 15152007/  /  2007/  /  

540Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 18182007/  /  2007/  /  

540Expedient de llicència d'obra major, reforma coberta habitatge. 19192007/  /  2007/  /  

540Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge unifamiliar. 20202007/  /  2007/  /  

540Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 21212007/  /  2007/  /  

541Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 22222007/  /  2007/  /  

542Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 23232007/  /  2007/  /  

542Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 24242007/  /  2007/  /  

543Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 26262007/  /  2007/  /  
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544Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 27272007/  /  2007/  /  

544Expedient de llicència d'obra major, construcció d'una quadra. 28282007/  /  2007/  /  

544Expedient de llicència d'obra major, ampliació porxo. 29292007/  /  2007/  /  

544Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 30302007/  /  2007/  /  

545Expedient de llicència d'obra major, reforma ampliació hab.. 31312007/  /  2007/  /  

545Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 32322007/  /  2007/  /  

545Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 33332007/  /  2007/  /  

546Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge. 34342007/  /  2007/  /  

546Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 35352007/  /  2007/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar. 36362007/  /  2007/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda. 112008/  /  2008/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, legalització piscina. 222008/  /  2008/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, legalització. ampliació vivenda. 332008/  /  2008/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació garatge. 442008/  /  2008/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, legalització p. soterrani. 552008/  /  2008/  /  

547Expedient de llicència d'obra major, piscina. 662008/  /  2008/  /  

548Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació de vivenda. 772008/  /  2008/  /  

548Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació planta soterrani. 882008/  /  2008/  /  

548Expedient de llicència d'obra major, legalització mur de contenció. 992008/  /  2008/  /  

548Expedient de llicència d'obra major, legalització soterrani. 10102008/  /  2008/  /  

548Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat. 11112008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 12122008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, piscina. 13132008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, modificació projecte. 14142008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització de la sotacoberta. 15152008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 16162008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, modificació-ampliació de projecte. 17172008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 20202008/  /  2008/  /  

549Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 21212008/  /  2008/  /  

550Expedient de llicència d'obra major, reforma ampliació habitatge. 22222008/  /  2008/  /  

550Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 23232008/  /  2008/  /  

550Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat. 24242008/  /  2008/  /  
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550Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 25252008/  /  2008/  /  

550Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat. 26262008/  /  2008/  /  

551Expedient de llicència d'obra major, centre d'elaboració artesanal. 27272008/  /  2008/  /  

551Expedient de llicència d'obra major, nucli zoològic. 28282008/  /  2008/  /  

551Expedient de llicència d'obra major, legalització mòbil home. 29292008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació. 30302008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, legalització de piscina. 31312008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, moviment de terres. 32322008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, piscina. 33332008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, explotació equina. 34342008/  /  2008/  /  

552Expedient de llicència d'obra major, modificació i ampliació habitatge. 35352008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, nau engreix de pollastres. 36362008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, cobert de fusta. 37372008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 38382008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 39392008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, piscina. 40402008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació garatge. 41412008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 42422008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació. 43432008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, habitatge un i familiar aïllat fusta. 44442008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, legalització sotacoberta. 45452008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, pròrroga de llicència. 46462008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, leg. ampliació sotacoberta. 47472008/  /  2008/  /  

553Expedient de llicència d'obra major, leg. ampliació sotacoberta. 48482008/  /  2008/  /  

558 Domicili interessat: Ntra Sra Juncadella,19 1 1r (8251) SantpedorExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 112009/01/15 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 112009/  /  2009/01/15

558 Domicili interessat: de la Sala 234 b-218 (8251) Castellnou de Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 222009/01/15 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 222009/  /  2009/01/15

558 Domicili interessat: Carena,431 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda i piscina 332009/01/15 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda i piscina 332009/  /  2009/01/15

375Expedient de secretaria : de personal 442009/  /  2009/  /  

558 Domicili interessat: c/Juan Duqué,35 3r (28005) MadridExpedient de llicència d'obra major, legal. habitatge unifamilair 442009/02/02 2009/  /  
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558Expedient de llicència d'obra major, legal. habitatge unifamiliar 442009/  /  2009/02/02

558 Domicili interessat: c/ Pirineu,110 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 552009/02/04 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 552009/  /  2009/02/04

558 Domicili interessat: c/ Sant Jordi, 194 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 662009/02/09 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació vivenda 662009/  /  2009/02/09

558 Domicili interessat: c/Navas de Tolosa,91 bx. (8233) TerrassaExpedient de llicència d'obra major, pròrroga 772009/03/10 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, pròrroga 772009/  /  2009/03/10

558 Domicili interessat: Carena,434 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, pròrroga 882009/03/16 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, pròrroga 882009/  /  2009/03/16

558 Domicili interessat: de la Riera,282 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, ampliació de llicència 992009/03/17 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, ampliació de llicència 992009/  /  2009/03/17

558 Domicili interessat: c/ de la Creu,15 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legal. ampliació 10102009/03/19 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. ampliació 10102009/  /  2009/03/19

558 Domicili interessat: c/Finestrelles,37 2 2A (8950) Esplugues de 
Llobregat

Expedient de llicència d'obra major, legal.piscina 11112009/03/27 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal, piscina 11112009/  /  2009/03/27

558 Domicili interessat: c/de la torre,48 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legal. garatge 12122009/03/31 2009/  /  

558Expedient de llicència d'obra major, legal. garatge 12122009/  /  2009/03/31

559 Domicili interessat: Rbla dels Pinetons, 7, 2n 1 (8291) RipolletExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 13132009/04/28 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 13132009/  /  2009/04/28

559 Domicili interessat: C/Sant Antoni Abad, 12 (8242) ManresaExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 14142009/06/01 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 14142009/  /  2009/06/01

559 Interessat: Santiago Cabezón Mendoza. Domicili interessat: c/ermita 
de Lourdes (8251) Castellnou de Bages

Expedient de llicència d'obra major, legal.ampliació vivenda 15152009/07/29 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, legal.ampliació vivenda 15152009/  /  2009/07/29

559 Domicili interessat: c/Concòrdia,122,b2 (8240) ManresaExpedient de llicència d'obra major, prorroga 16162009/08/19 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, prorroga 16162009/  /  2009/08/19

559 Domicili interessat: Masia Cal Mau (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legalització piscina 17172009/07/06 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, legalització piscina 17172009/  /  2009/07/06

559 Domicili interessat: Masia Cal Mau (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 18182009/04/21 2009/  /  

559Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 18182009/  /  2009/04/21

560 Domicili interessat: Joan XXIII, 53 1r-2a (8251) SantpedorExpedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 19192009/07/27 2009/  /  

560Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 19192009/  /  2009/07/27
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560 Domicili interessat: C/ Mig, 450 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge 20202009/10/26 2009/  /  

560Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge 20202009/  /  2009/10/26

560 Domicili interessat: C/Doctor Llatjos, 3, 3r-1ª (8240) ManresaExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 21212009/10/20 2009/  /  

560Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar aïllat 21212009/  /  2009/10/20

560 Domicili interessat: Finestrelles,37 2º2º (8950) Esplugues de 
Llobregat

Expedient de llicència d'obra major, legalització vivenda 22222009/11/17 2009/  /  

560Expedient de llicència d'obra major, legalització vivenda 22222009/  /  2009/11/17

560 Domicili interessat: Pg. Gràcia, 11 Esc.A 3 (8007) Barcelona,Expedient de llicència d'obra major, centre telecomunicacions 23232009/11/23 2009/  /  

560Expedient de llicència d'obra major, centre telecomunicacions 23232009/  /  2009/11/23

570 Domicili interessat: Avda. Abat Marcet, 15,2n-2 (8225) TerrassaExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 112010/01/04 2010/  /  

570Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 112010/  /  2010/01/04

570Expedient de llicència d'obra major, prorroga acabar la construcció de l'habitatge 222010/  /  2010/01/27

570 Domicili interessat: c/Florida ,18,baixos (8242) Manresa
Expeidents relacionats  3/07 const. Habitatge

Expedient de llicència d'obra major, prorroga expedient '3/07, acabar la 
construcció de l'habitatge

222010/01/27 2010/  /  

570 Domicili interessat: c/Carena,183 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra major, legalització ampliació 332010/02/10 2010/  /  

570Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació 332010/  /  2010/02/10

570Expedient de llicència d'obra major, cobert auxiliar 442010/  /  2010/02/11

570 Domicili interessat: Ermita Lourdes, 131-132 (8251) Castellnou de 
Bages
Expedients relacionats : 35/00 constr. Habitatge, 1/02 1a ocupació

Expedient de llicència d'obra major, cobert auxiliar 442010/02/11 2010/  /  

570 Domicili interessat: Avda.Els dolors , 31 , 5,1    08240  Manresa
expedients relacionats : 44/06 const. Habitatge

Expedient de llicència d'obra major, prorroga d'expedient 44/06 acabar 
construcció habitatge

552010/01/22 2010/  /  

570Expedient de llicència d'obra major, prorroga d'expedient acabar construcció 
habitatge

552010/  /  2010/01/22

570 Domicili interessat: Ctra. Callús, 64, 1r (8251) Santpedor
Expedients relacionats : 16/07

Expedient de llicència d'obra major, prorroga expedient 16/07 acabar 
construcció de l'habitatge

662010/03/03 2010/  /  

570Expedient de llicència d'obra major, prorroga acabar construcció de l'habitatge 662010/  /  2010/03/03

570Expedient de llicència d'obra major, prorroga per acabar la construcció de 
l'habitatge

772010/  /  2010/03/05

570 Domicili interessat: Sèquia,65,1er (8242) Manresa
Expedient relacionat  23/06 const. Habitatge

Expedient de llicència d'obra major, prorroga de l'expedient 23/06 per acabar la 
construcció de l'habitatge

772010/03/05 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge 882010/  /  2010/02/17

571Expedient de llicència d'obra major, cobert agrícola 992010/  /  2010/12/18

571Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge 10102010/  /  2010/03/22
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571 Domicili interessat: Vilaseca,160-161 (8251) Castellnou de Bages
Expedients relacionats : 42/95 const. Habitatge,  23/98 pròrroga 
habitatge

Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació habitatge 10102010/03/22 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, prorroga la tercera per acabar la 
construcció de l'habitatge

11112010/  /  2010/04/14

571 Domicili interessat: Cadí,389 (8251) Castellnou de Bages
Espedients relacionats : 3/01 const. Habitatge, 2/04 pròrroga, 36/05 
pròrroga i 38/08 pròrroga

Expedient de llicència d'obra major, prorroga la tercera per acabar la 
construcció de l'habitatge

11112010/04/14 2010/  /  

571 Domicili interessat: Antonio Machado, 31 (08250)Sant Joan de 
Vilatorrada

Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 12122010/03/25 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 12122010/  /  2010/03/25

571 Domicili interessat: Ponent, 12, 2n-2a Cabrianes (08650) SallentExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 13132010/04/19 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 13132010/  /  2010/04/19

571Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 14142010/  /  2010/04/19

571 Domicili interessat: Ponent, 12, 2n-2a Cabrianes 0(8650) SallentExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 14142010/04/19 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, legalització cobert auxiliar 15152010/  /  2010/05/14

571 Domicili interessat: C/Pirineu ,110 (8251) Castellnou de Bages
Expedients relacionats :  159,97 legalització habitatge

Expedient de llicència d'obra major, legalització cobert auxiliar 15152010/05/14 2010/  /  

571Expedient de llicència d'obra major, reconstrucció tines 16162010/  /  2010/09/10

571 Domicili interessat: Pujada Roja (8240) Manresa
Expedients relacionats : 21/99 const. Habitatge 461,  8/06 ampliació 
caixa 523

Expedient de llicència d'obra major, reconstrucció tines 16162010/09/10 2010/  /  

572Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 17172010/  /  2010/09/21

572 Domicili interessat: Pau Casals (08251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 17172010/09/21 2010/  /  

572 Domicili interessat: Cadí,398 (08251) Castellnou  exp. Relacionats : 
4/06 const. Habitatge

Expedient de llicència d'obra major, prorroga 18182010/11/03 2010/  /  

572Expedient de llicència d'obra major, prorroga 18182010/  /  2010/11/03

572 Domicili interessat: Passatge de la Riera II,213 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra major, prorroga 19192010/11/10 2010/  /  

572Expedient de llicència d'obra major, prorroga 19192010/  /  2010/11/10

573 Domicili interessat: Ctra. Vic, 175-177 (8243) ManresaExpedient de llicència d'obra major, escola l'olivar pnh 09307 20202010/11/29 2010/  /  

573Expedient de llicència d'obra major, escola l'olivar pnh 09307 20202010/  /  2010/11/29

572Expedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 21212010/  /  2010/12/17

572 Domicili interessat: Rosa d'Abril,184 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra major, legalització habitatge 21212010/12/17 2010/  /  

572 Domicili interessat: Lluis Castells, 2, 2n-2a 0(8272) Sant Fruitos 
Bages

Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 22222010/12/02 2010/  /  

572Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 22222010/  /  2010/12/02
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572Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 23232010/  /  2010/11/29

572 Domicili interessat: Avda. Dolors, 54-56, 2n-C (08243) ManresaExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 23232010/11/29 2010/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, reforma de coberta 112011/01/10 2011/  /  

592 Domicili interessat: c/de la diputació,2 (8251) Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra major, reforma de coberta 112011/01/10 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 222011/02/11 2011/  /  

592 Domicili interessat: Rosa d'abril, 87    Pinedes  (08251) Castellnou 
de Bages
Aotrgada 14-2-11      cobrat   5-05-11

Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 222011/02/11 2011/  /  

592 Domicili interessat: c/Florida,18  08241 Manresa
Atorgada : 18-4-11    cobrat 20-4-12

Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 332011/04/15 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 332011/04/15 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, pròrroga 442011/05/11 2011/  /  

592 Domicili interessat: c/Riera,312 (8251) Castellnou de Bages
Atorgada  16-05-11

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga 442011/05/11 2011/  /  

592 Domicili interessat:  Joan Miró, 68, 2n ,2a   08251 Santpedor
Atorgada 18-07-11     cobrat  19-07-11

Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 552011/05/20 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 552011/05/20 2011/  /  

592 Domicili interessat: Rosselló, 353, 3ª planta (8025) BarcelonaExpedient de llicència d'obra major, estació telefonia mobil 662011/06/27 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, estació telefonia mòbil 662011/06/27 2011/  /  

592Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 772011/06/27 2011/  /  

593 Domicili interessat: Sant Jordi, 8, 5e-2a (8295) St. Vicenç Castellet
Exp. Relacionats : 53/95 legalització a nom de Josefa Saladrigas 
caixa 434

Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 772011/06/27 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació 882011/07/07 2011/  /  

593 Domicili interessat: Bellaterra, 278 (8251) Castellnou de Bages
Exp. Relacionats  94/89 caixa 3

Expedient de llicència d'obra major, reforma i ampliació 882011/07/07 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 992011/07/12 2011/  /  

593 Domicili interessat: Ctra. Manresa, 44-46, 1-1ª (8251) SantpedorExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 992011/07/12 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge unifamiliar 10102011/07/26 2011/  /  

594 Domicili interessat: Sant Antoni Abad, 12 (8242) Manresa
Expedient relacionats :  14/09

Expedient de llicència d'obra major, ampliació h.unifamiliar 10102011/07/26 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, prorroga 11112011/10/03 2011/  /  

594 Domicili interessat: Carena, 181, El Serrat   (8251) Castellnou de 
Bages
Ex. Relacionats :  14/07

Expedient de llicència d'obra major, prorroga 11112011/10/03 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 12122011/09/26 2011/  /  

594 Domicili interessat: Ctra. Santpedor, 76, 1r. (8243) ManresaExpedient de llicència d'obra major, habitatge unifamiliar 12122011/09/26 2011/  /  
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593Expedient de llicència d'obra major habitatge unifamiliar aïllat, prorroga 13132011/10/07 2011/  /  

594 Domicili interessat: c/carena,134,  El Serrat ,  (8251) Castellnou de 
Bages
expedient relacionat : 30/06

Expedient de llicència d'obra major habitatge unifamiliar aïllat, prorroga exp 
30/06

13132011/10/07 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 14142011/10/03 2011/  /  

594 Domicili interessat: C7 Castelladral, 48, 4r-3a (8670) Navas
Expeidnets relacionats:  39/04 i pròrroga 30/06

Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 14142011/10/03 2011/  /  

593Expedient de llicència d'obra major, legalització 15152011/11/24 2011/  /  

594 Domicili interessat: Casa Comadalena (8251) Castellnou de Bages
expedient relacionat  : 21/99 reformes masia caixa 461,  8/06 
ampliació , caixa 523

Expedient de llicència d'obra major, legalització 15152011/11/24 2011/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, desestimació de pròrroga 112012/01/10 2012/  /  

606 Adreça interessat Pedraforca, núm. 9, 2on. Santpedor (08251)
Llicència DENEGADA  exp. Relacionat 70/06 Aj. Santpedor

Expedient de llicència d'obra major, desestimació de pròrroga 112012/01/10 2012/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, reomplerta de terres a les parcel·les 222012/03/21 2012/  /  

606 Adreça interessat: Avda. Barcelona, 109, 2a planta, 08970 SANT 
JOAN DESPÍ
atorgada 26-3-12

Expedient de llicència d'obra major, reomplerta de terres a les parcel·les 222012/03/21 2012/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, construcció de piscina i magatzem 332012/04/16 2012/  /  

606 Adreça interessat : Casa El Puig  08251  Castellnou de Bages 
Atorgada  14-05-12   cobrat 16-05-12

Expedient de llicència d'obra major, construcció de piscina i magatzem 332012/04/16 2012/  /  

606 Adreça  Sant Jordi, 8, 5è, 2a, 08295 SANT VICENÇ DE 
CASTELLET
Atorgada, 14-05-12.  Cobrat 23-05-2012    Exp. Relacionat  53/95 
legalització de la Torra, 2 a nom de Josefa Saladrigas, caixa 434

Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 442012/04/23 2012/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 442012/04/23 2012/  /  

606 Adreça . Passatge La Riera, 213  El Serrat  exp. Relacionats : 35/07 
const. habitatge,  19/10 pròrroga habitatge, 
Atorgada  11-06-12                Cobrat 11-6-12
Exp. Relacionats: 35/07 constr. Habitatge  caixa 546 ,  19/10 
pròrroga

Expedient de llicència d'obra major, segona pròrroga acabar construcció 
habitatge

552012/04/13 2012/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, segona pròrroga acabar construcció 
habitatge

552012/04/13 2012/  /  

576Expedient de secretaria : Declaració de llicència caducada 662012/  /  2012/  /  

606Expedient de llicència d'obra major, pròrroga per acabar habitatge 662012/08/06 2012/08/09

606 Adreça :  La riera, 297  el Serrat  08251 Castellnou de Bages
expedients relacionats: 14/09 const. Habitatge  caixa
Atorgada 8-8-12    cobrat

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga per acabar habitatge 662012/08/06 2012/08/09
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606 Adreça :  Pirineu, 110  urbantizació El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages
expedients relacionats: 159/97 legalització habitatge caixa 450, 
15/10 cobert
Atorgada 31-10-12   cobrat 16-11-12

Expedient llicència obra major, ampliació habitatge, de Nicolàs Castellano 
Petidier

772012/11/19 2012/  /  

606Expedient llicència obra major, ampliació habitatge 772012/11/19 2012/  /  

606 expedients relacionats :  82/97 legalització (caixa 446)Expedient llicència d'obra major, ampliació habitatge 882012/  /  2012/  /  

606Expedient llicència d'obra major, ampliació habitatge 882012/  /  2012/  /  

606 Adreça : Germans Pons , 31, 3r, 1a, 08670 NAVÀS
Expedients relacionats:  Són de Santpedor,  48/00 habitatge i 9/08 
pròrroga habitatge (estan tot en aquest expedient)
Atorgada 14-11-12

Expedient d'obra major, pròrroga construcció habitatge 992012/11/14 2012/  /  

606Expedient d'obra major, pròrroga construcció habitatge 992012/11/14 2012/  /  

577Expedient de secretaria : declaració de llicència caducada 12122012/  /  2012/  /  

612 Adreça interessat: Pons Grau, 41  08251 SANTPEDOR
Expedients relacionats  26/08 const. Habitatge a nom de Mònica 
Sánchez González

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència habitatge unifamilair aïllat 
exp. 26/08

112013/  /  2013/  /  

612 Adreça interessat: Pons Grau, 41  08251 SANTPEDOR
Expedients relacionats  26/08 const. Habitatge a nom de Mònica 
Sánchez González

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència habitatge unifamilair aïllat 
exp. 26/08

112013/  /  2013/  /  

612 Adreça interessat: Ctra. De Manresa, 3, 1r ,3a  08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 222013/  /  2013/  /  

612 Adreça interessat: Ctra. De Manresa, 3, 1r ,3a  08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 222013/  /  2013/  /  

612 Adreça interessat: Dr. Llatjós, 3, 3r, 1a   08240 Manresa
Exp. Relacionat: 21/09 constr- habitatge aprovada 9-11-09

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga exp. 21/09, construcció habitatge 
unifamiliar aïllat

332013/01/09 2013/  /  

612 Adreça interessat: Dr. Llatjós, 3, 3r, 1a   08240 Manresa
Exp. Relacionat: 21/09 constr- habitatge aprovada 9-11-09

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga exp. 21/09, construcció habitatge 
unifamiliar aïllat

332013/01/09 2013/  /  

612 Adreça interessat : Camp del Mar, 7  08330 PREMIÀ DE MARExpedient de llicència d'obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 442013/02/04 2013/  /  

612 Adreça interessat : Camp del Mar, 7  08330 PREMIÀ DE MARExpedient de llicència d'obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 442013/02/04 2013/  /  

612 Adreça interessat: Avda. Abat Marcet, 15, 2n, 2a  08225 
TERRASSA
Exp. Relacionats:01/10  const. Habitatge 8-02-10

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència construcció habitatge  
exp. 01/10

552013/01/30 2013/  /  

612 Adreça interessat: Avda. Abat Marcet, 15, 2n, 2a  08225 
TERRASSA
Exp. Relacionats:01/10  const. Habitatge 8-02-10

Expedient de llicència d'obra major, pròrroga llicència construcció habitatge  
exp. 01/10

552013/01/30 2013/  /  

613 Adreça : Ponent , 12 , 2n, 2a,  08650 CABRIANES 
Expedients relacionats : const. Habitatge 14/2010

Expedient de pròrroga de llicència d'obra major 662013/04/08 2013/04/08

613 Adreça : Ponent , 12 , 2n, 2a,  08650 CABRIANES 
Expedients relacionats : const. Habitatge 14/2010

Expedient de pròrroga de llicència d'obra major 662013/04/08 2013/04/08

613 Expedients relacionats: 82/97 legalització caixa 446, 25/04 
modificació caixa 484, 49/09 modificaciño caixa 520

Expedient de llicència d'obra major per d'ampliació de l'habitatge 772013/  /  2013/  /  
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613 Expedients relacionats: 82/97 legalització caixa 446, 25/04 
modificació caixa 484, 49/09 modificaciño caixa 520

Expedient de llicència d'obra major per d'ampliació de l'habitatge 772013/  /  2013/  /  

613 Domicili interessat : Ctra. De Vic, 175-177  (08243 Manresa)

Expedients relacionats : 20/10

Expedient de pròrroga de llicència d'obra major, escola l'Olivar pnh 09307 882013/  /  2013/  /  

613 Domicili interessat : Ctra. De Vic, 175-177  (08243 Manresa)

Expedients relacionats : 20/10

Expedient de pròrroga de llicència d'obra major, escola l'Olivar pnh 09307 882013/  /  2013/  /  

613 pròrroga de l'expedient 23/10Expedient de llicència d'obra major, pròrroga construcció habitatge 992013/  /  2013/  /  

613 pròrroga de l'expedient 23/10Expedient de llicència d'obra major, pròrroga construcció habitatge 992013/  /  2013/  /  

589Expedient de secretaria : Caducitat llicència d'obres major 14142013/  /  2013/  /  

647 Adreça Plígon La Parada, bolc 3, baixos 3a
08243 MANRESA

Expedient de llicència d'obra major, ampliació planta baixa habitatge unifamiliar 
aïllat

112014/  /  2014/  /  

647 Adreça Plígon La Parada, bolc 3, baixos 3a
08243 MANRESA

Expedient de llicència d'obra major, ampliació planta baixa habitatge unifamiliar 
aïllat

112014/  /  2014/  /  

647 Expedienr obfra major 35/07, pròrrogues 19/10, 5/12Expedient llicència obra major, pròrroga habitatge  Denegada 222014/  /  2014/  /  

647 Expedienr obfra major 35/07, pròrrogues 19/10, 5/12Expedient llicència obra major, pròrroga habitatge  Denegada 222014/  /  2014/  /  

647 Adreça : Prat de la Riba, 41, 2n, 3a
08222 TERRASSA

Expedient llicència obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 332014/  /  2014/  /  

647 Adreça : Prat de la Riba, 41, 2n, 3a
08222 TERRASSA

Expedient llicència obra major, construcció habitatge unifamiliar aïllat 332014/  /  2014/  /  

647Expedient llicència d'obra major, pròrroga habitatge unifamilair aïllat 442014/  /  2014/  /  

647Expedient llicència d'obra major, pròrroga habitatge unifamilair aïllat 442014/  /  2014/  /  

647 Domicili: Antonio Toledano, 25,  portal, 1 ático izquierda  28028 
MADRID

Expedient de llicència d'obra major reforma de teulada d'un cobert 552014/  /  2014/  /  

647 Domicili: Antonio Toledano, 25,  portal, 1 ático izquierda  28028 
MADRID

Expedient de llicència d'obra major reforma de teulada d'un cobert 552014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major de legalització d'un cobert agrícola 662014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major de legalització d'un cobert agrícola 662014/  /  2014/  /  

647 Domicili :  Germans Pons, 31, 3r. 1a  08670 NAVÀSExpedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge 772014/  /  2014/  /  

647 Domicili :  Germans Pons, 31, 3r. 1a  08670 NAVÀSExpedient de llicència d'obra major, pròrroga habitatge 772014/  /  2014/  /  

647 Domicili: Ctra. Manresa, 44-46 1r, 1a   08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra major, pròrroga construcció habitatge 882014/  /  2014/  /  

647 Domicili: Ctra. Manresa, 44-46 1r, 1a   08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra major, pròrroga construcció habitatge 882014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació planta baixa 
d'habitatge unifamiliar

992014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major, legalització ampliació planta baixa 
d'habitatge unifamiliar

992014/  /  2014/  /  
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647 Domicili : Ponent, 12, 2n, 2a  Cabrianes    08650 SALLENTExpedient de llicència d'obra mejor, segona pròrroga construcció habitatge 10102014/  /  2014/  /  

647 Domicili : Ponent, 12, 2n, 2a  Cabrianes    08650 SALLENTExpedient de llicència d'obra mejor, segona pròrroga construcció habitatge 10102014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major, segona pròrroga per construcció habitatge 11112014/  /  2014/  /  

647Expedient de llicència d'obra major, segona pròrroga per construcció habitatge 11112014/  /  2014/  /  

662 Adreça : La Fira, 2, B-1a  08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra major, per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 112016/02/16 2016/03/21

662 Adreça  del Sol,262, 3r, 1a   08201 SABADELLExpedient de llicència d'obra major per l'ampliació de l'habitatge unifamiliar aïllat 222016/02/21 2016/04/18

662 Domicili : Roger de flor, 43,  4t, 1a    08240 MANRESAExpedient de llicència d'obres majors, pròrroga llicència construcción habitatge 332016/  /  2016/  /  

662Expedient de llicència d'obres majors, construcció rampa i porta 442016/  /  2016/  /  

662Expedient de llicència d'obres majors, pròrroga llicència construcció habitatge 552016/  /  2016/  /  

662Expedient de pròrroga de llicència d'obra major, pròrroga construcció habitatge 662016/  /  2016/  /  

662Expedient de llicència d'obra major, ampliació habitatge 772016/  /  2016/  /  

662Expedient de llicència d'obra major, substitució coberta 882016/  /  2016/  /  

662Expedient de llicèncoa d'obra major, pròrroga construcció habitatge 992016/  /  2016/  /  

662Expwedient llicència d'obra major, construcció camp de futbol 10102016/  /  2016/  /  

662Expedient llicència d'obra major, construcció habitatge 11112016/  /  2016/  /  

663Construcció garatge 332017/  /  2017/  /  

663Ampliació habitatge 552017/  /  2017/  /  

663Prorroga llicència obra major 662017/  /  2017/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Llicències d'obres menors
2414Codi 101.06.06.01 Sèrie

561 Domicili interessat: Cami de santpedor s/n (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, rasa connexió claveguera i aigua 112010/01/27 2010/  /  

561 Domicili interessat: Plaça de l'esglesia s/n (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, reformes interiors banys i barra bar 222010/01/29 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Esports,92 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, reparació vorera 332010/02/17 2010/  /  

561 Domicili interessat: Av. Madrid,202 (8014) MadridExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de pals de fusta 442010/03/03 2010/  /  

561 Domicili interessat: Carena,441 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, construcció piscina 552010/03/15 2010/  /  

561 Domicili interessat: Montserrat,17 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 662010/04/16 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Ermita de lourdes,94 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 992010/05/05 2010/  /  

561 Domicili interessat: Pere Riera i Vidal,48 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral 10102010/05/07 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Pirineu,109 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 11112010/05/14 2010/  /  

561 Domicili interessat: Cal mau (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 12122010/05/26 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Pau Casals,327 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 13132010/05/26 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Pau Casals,389 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, connexió aigua 14142010/06/09 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/cadi,370 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 15152010/06/11 2010/  /  

561 Domicili interessat: Passatge de l'Obaga,39 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació plaques solars fotovoltàiques 16162010/06/14 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/la sala , 239 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviments exteriors 17172010/06/18 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Cardener,256 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, acabats exteriors 18182010/07/02 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/ermita ,367 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 19192010/07/12 2010/  /  

561 Domicili interessat: avda.Bases de Manresa 79-81 5º3º (8240) 
Manresa

Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa 20202010/07/14 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Montserrat,5 (8692) L'Ametlla de MerolaExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de grua torre 21212010/07/29 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/de la Creu,9 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment i mur exterior 22222010/09/01 2010/  /  

561 Domicili interessat: Sant Jordi (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, mur exterior 23232010/09/01 2010/  /  

561 Domicili interessat: Av. Madrid,202 (8014) MadridExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de pals de fusta 25252010/10/01 2010/  /  

561 Domicili interessat: Av. Madrid,202 (8014) MadridExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de pals de fusta 26262010/10/01 2010/  /  

561 Domicili interessat: c/Nou,26 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, obres de reforma exterior i carrer 27272010/10/18 2010/  /  

561 Domicili interessat: Passeig de gràcia,11,escalla A,3er3º (8251) 
Barcelona

Expedient de llicència d'obra menor, instal.lació linia elèctrica per antena 28282010/10/29 2010/  /  

561 Domicili interessat: Plaça Artós,3 (8017) BarcelonaExpedient de llicència d'obra menor, reparació teulada 29292010/11/05 2010/  /  

561 Domicili interessat: Avinguda Paral.lel,51 (8004) BarcelonaExpedient de llicència d'obra menor, suports formigó 30302010/12/15 2010/  /  
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561Expedient llicència d'obra menor, connexió xarxa clavegueram 11112010/05/03 2012/05/03

574 Domicili interessat: Passeig de gràcia,11,escalla A,3er3º (8251) 
Barcelona

Expedient de llicència d'obra menor, poda d'arbres 112011/01/01 2011/  /  

574 Domicili interessat: La sala,253 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, plataformes de nivellació del terreny 222011/01/14 2011/  /  

574 Domicili interessat: El Puig (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, adequació habitatge per agroturismer 332011/01/12 2011/  /  

574 Domicili interessat: Lluis Castells,2 , 2º2º (8272) Sant Fruitós de 
Bages

Expedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 442011/01/28 2011/  /  

574 Domicili interessat: Cadí,333 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, construcció vorera 552011/01/31 2011/  /  

574 Domicili interessat: Vilaseca,159 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, pintar façana 662011/01/31 2011/  /  

574 Domicili interessat: Carena,115 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 772011/01/31 2011/  /  

574 Domicili interessat: carena,405 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, mur de contenció 882011/02/02 2011/  /  

574 Domicili interessat: Pau Casals,352 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, prórroga obra menor vorera 992011/02/07 2011/  /  

574 Domicili interessat: Font dels capellans,bloc 16,P-3,2º1º (8251) 
Castellnou

Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 10102011/02/18 2011/  /  

574 Domicili interessat: Av. Madrid,202 (8014) MadridExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de pals de fusta 11112011/02/25 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Sant Jordi , 208B (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, ampliació terrassa 12122011/03/02 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Vilaseca,131 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 14142011/03/18 2011/  /  

574 Domicili interessat: Av. Madrid,202 (8014) MadridExpedient de llicència d'obra menor, instal.lació de pals de fusta 15152011/03/25 2011/  /  

574 Domicili interessat: C/Núria,54 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 16162011/03/30 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Rosa d'Abril,184 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, reparació paviment exterior i averia piscina 17172011/04/13 2011/  /  

574 Domicili interessat: ctra. Cardona,32,2º (8242) ManresaExpedient de llicència d'obra menor, pintar façana 18182011/04/13 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Sant Jordi,195 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 19192011/05/20 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Rosa d'Abril,6 (8251) PinedesExpedient de llicència d'obra menor, aplacat pedra façana 20202011/05/27 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Pirineu,97 (8251) SerratExpedient de llicència d'obra menor, rehabilitació tanca 21212011/05/27 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/Mig,424 (8251) SerratExpedient de llicència d'obra menor, construcció tanca 22222011/06/01 2011/  /  

574 Domicili interessat: c/nou,27 (8251) SerratExpedient de llicència d'obra menor, construccioó piscina 23232011/06/29 2011/  /  

574 Domicili interessat: Cami de l'ermita,400 (8251) PinedesExpedient de llicència d'obra menor, legalització parking 24242011/06/29 2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció 25252011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció de porxo de 14 m2, i paviment 
exterior

26262011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 27272011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 28282011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, 3a prórroga exp. 33/09 (66/09) llicència per 
escomesa d'aigua

29292011/  /  2011/  /  
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574Expedient de llicència d'obra menor, per rehabilitat pavinment exterior habitatge 30302011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, fer l'escomesa d'aigua 31312011/  /  2011/  /  

574 Adreça : Lleida, 9 àtic 1a  08242 ManresaExpedient de llicència d'obra menor, fer mur de contenció, tipus escollera 32322011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció 33332011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra meneor , construcció de piscina 34342011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció de porxo 35352011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, per aplacar la façana 36362011/  /  2011/  /  

574 Adreça : Avda. Madrid, 202  , 08014 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pal de fusta 37372011/  /  2011/  /  

595 Adreça:  Pirineu, 98  El Serrat   08251 CASTELLNOU DE BAGES

Atorgada 9-1-12   Cobrat 2012/01/11

Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una piscina 112012/01/04 2012/  /  

595 Adreça  Pau Casals, 352  Pinedes  08251 Castellnou de Bages
Atorgada 18-1-12     exp  Cobrat 20-01-2012
Expedient relacionats  66/09 i 10/11

Expedient de llicència d'obra menor, tercera pròrroga construcció vorera de 
expedient 33/09, 66/09, 10/11

222012/01/19 2012/  /  

595 Adreça: Les Flors, 371  Pinedes  08251 Castellnou de Bages
Atorgada 27-1-12  Cobrat 22-03-2012

Expedient de llicència d'obra menor, reparació humitats i paviment 22 m2 332012/01/27 2012/  /  

595 Adreça: Avda. Madrid, 202, 08014 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor, col·locació de pals telefònics 442012/01/25 2012/  /  

595 Adreça : Josep Boixaderas, 4  08272 Sant Fruitós de Bages
Atorgada : 15-2-12  Cobrat 5-3-12

Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina 552012/02/13 2012/  /  

595 Adreça: Font del Gat, 11, 3r, 2a, 08241 MANRESA
Atorgada : 15-3-12   Cobrat 22-03-12

Expedient de llicència d'obra menor, paviment terrassa 662012/03/15 2012/  /  

595 Adreça :  Riera, 272  Serrat  08251 Castellnou de Bages
Atorgada :  15-2-12   Cobrat, 24-03-12

Expedient de llicència d'obra menor, reforma façana 772012/03/27 2012/  /  

595 Adreça: Avda. Barcelona, 109, 2a planta, 08970 Sant Joan Despí
Aorgada : 02-04-12  Cobrat 11-4-12

Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar grua torre per la construcció 
escola l'Olivar

882012/03/29 2012/  /  

595 Adreça : Vilaseca, 141 El Serrat   08251 Castellnou de bages
Aotrgada . 21-3-12   Cobrat 23-04-12

Expedient llicència d'obra menor, construcció d'una escala exterior 992012/02/21 2012/04/23

595 Passa a exp. 14/12 de 23-05-12.  Cobrat 23-04-12Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'un porxo per a cotxes  exp. 
Anul·lat  passa exp. 14/12

10102012/04/25 2012/  /  

595 Adreça :  Avda. Barcelona ,109  2a planta  08970 SANT JOAN 
DESPÍ
Atorgada  7-05-12

Expedient llicència d'obra menor , connexió a la xarxa del clavegueram 11112012/05/03 2012/  /  

595
Adreça . De la Vall, 53  El Serrat  08251 Castellnou de Bages
Atorgada, 09-5-12   Cobrat : 16-05-12

Expedient llicència d'obres menors, construcció d'una terrassa 12122012/05/04 2012/05/16

595 Adreça : Cal Mau  08251 Castellnou de Bages
Atorgada  23-05-12   Cobrat: 30-05-12

Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una nova entrada a la finca i 
murs contenció

13132012/05/10 2012/05/23

595 Adreça: del Mig, 362   08251 Castellnou de Bages
Atorgada : 23-05-12  Cobrat : 25-05-12

Expedient de llicència d'obres menors, construcció d'un porxo per a cotxes 14142012/04/25 2012/05/23
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595 Adreça :  Esports, 92  El Serrat  08251 Castellnou de Bages
Atorgada  28-5-12  Cobrat : 13-06-12

Expedient de llicència d'obra menor, reparació piscina 15152012/05/25 2012/05/28

595 Adreça : Ermita de Lurdes, 90   Pinedes   08251 Castellnou de 
Bages
Atorgada  29-6-12    cobrat 6-7-12

Expedient de llicència d'obra menor, construcció de mur de contenció 16162012/06/11 2012/06/29

595 Adreça: Ps .La riera, 289  el Serrat  08251 Castellnou de Bages,
Atorgada 4-7-12     Cobrat :  9-07-12 
El projecte es passa a l'expedient 13/2014 per no haver-se realitzat 
l'obra dins d'el període el 2012

Expedient de llicència d'obra menor, reforma i ampliació habitatge  (projecte 
passa a l'expedient 13/14)

17172012/06/21 2012/07/04

595 Adreça : Pau Casals, 352
Atorgada  4-7-12     Pròrroga exp. 02/12

Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga per fer la vorera 18182012/07/01 2012/07/04

595 Adreça : Bailén, 9, 3r ,1a  08241 Manresa
Atorgada, 13-7-12    Cobrat : 25-07-12

Expedient de llicència d'obra menor, revestir la façana 19192012/06/13 2012/07/13

595 Adreça : Francesca Sallés, 26  La Figuerola  08251 Castellnou de 
Baes
Atorgada, 15-10-12    Cobrat :  19-10-12

Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 20202012/10/11 2012/10/15

595 Adreça : Pere Riera Vidal ,48  08650 Sallent
Atorgada : 17-10-12    Cobrat : 18-10-12

Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 21212012/09/26 2012/10/17

595 Adreça: Cal Semís   08256 Aguilar de SegarraExpedient llicència d'obres menors, tanca perimetral   Denegada 22222012/  /  2012/  /  

595 Adreça : Sant Pere d'Or, 236  Pinedes  08251 Castellnou de Bages
atorgada :  14-12-12   pagat   20-2-13

En aquest mateix hi ha un expedient de suspensió d'obres 
d'aquesta parcel·la a nom de Ginés Àlvarez Alcazar

Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'un porxo i tanca perimetral 23232012/  /  2012/  /  

595 Adreça : Sèquia, 28   08242 MANRESA
Atorgada : 14-12-12   cobrat  20-02-13

Expedient de llicència d'obra menor, estintolament de forjat 24242012/12/14 2012/  /  

595 Adreça : Montserrat, 169   El Serrar   08251 Castellnou de Bages
Atorgada :  19-12-12   Cobraty 21-12-12

Expedient de llicència d'obra menor,  muntar la tanca 25252012/12/19 2012/  /  

595 Adreça :  Pau Casals ,352   Pinedes  08251 Castellnou de Bages
Atorgada  21-12-12    cborat 7-1-13

Expedient de llicència d'obres menors, pròrroga per fer la vorera 26262012/12/26 2012/  /  

603 Adreça : de la Torre, 20  La Figuerola  08251 Castellnou de BagesExpedient d'obra menor, barbacoa i cobert 112013/01/28 2013/02/01

603 Adreça : de la Torre, 20  La Figuerola  08251 Castellnou de BagesExpedient d'obra menor, instal·lació contra incendis 222013/03/27 2013/04/03

603 Adreça : Carrer del Mig, 440  urbantizació El Serrat  08251 
CASTELLNOU DE BAGES

Expedient d'obra menor, construcció d'un porxo 332013/03/22 2013/  /  

603Expedient d'obra menor, 442013/  /  2013/  /  

603 Interessat : Fernando García Pérez  empresa Obras de Albañileria 
Garcia Sl
Domicili : Pons Grau, 46  08251 SANTPEDOR

Expedient d'obra menor, per instal·lació de grua torre 552013/02/12 2013/  /  

603Expedient d'obra menor, pavimentació espai exterior de la parcel·la 662013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, construcció de la piscina 772013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, substitució de paviment exterior 882013/  /  2013/  /  
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603Expedient d'obra menor, per aplacar mur exterior 992013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, construcció de piscina i paviment 10102013/07/19 2013/  /  

603 Adreça interessat :  La Riera, 198  El Serrat  08251 Castellnou de 
bages

Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció 11112013/  /  2013/  /  

603Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar espai exterior 12122013/  /  2013/  /  

603 Adreça interessat : Sant Josep, 53  08240 ManresaExpedient de llicència d'obra mejor, reparació tanca entrada parcel·la 13132013/  /  2013/  /  

603 Adreça interessat :  Mercat, 481  El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages

Expedient de llicència d'obra menor, reforma de cuina i bany per el personal 14142013/  /  2013/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, Connexió clavegueram 112014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar zona exterior 222014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, substitució de banyera-plat de dutxa 332014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 442014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral 552014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, connexió xarxa clavegueram, construcció 
vorera

662014/  /  2014/  /  

604Expedient de  llicència d'obra menor, reformes del bany de l'habitatge 772014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : mantenimetn en façana i coberta, i 
oberturaa la tanca d'accés a la parcel·la de la seva propietat

882014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors :bconstrucció de vorera perimetral 992014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : construcció mur de contenció a l'interior 
de la parcel·la

10102014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : per construcció de piscina 11112014/  /  2014/  /  

604 Obres a la Masia de Viladerran
Adreça   Pic d'Aneto , 32    08251 SANTPEDOR

Expedient de llicència d'obra menor : reparació de la teulada i arranjament de 
façanes

12122014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : per realitzar obres consistents en el 
tancament d'un porxo i la reforma d'habitatge

13132014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : de reforma de la cuina i el paviment 14142014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : contruir la tanca perimetral 15152014/  /  2014/  /  

604 Adreça  Font del Capellans, 16, P·, 2n, 1a    08240 MANRESAExpedient de llicència d'obra menor : Pavimentació espai exterior 16162014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : Construcció de vorera i tanca perimetral 17172014/  /  2014/  /  

604Expedient de llic`pencia d'obres menors : Construcció paviment exterior per la 
recollida d'aigües pluvials

18182014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : per construir porxo desmuntable 19192014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor: construcció de murs de contenció a la finca 20202014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : reforma de paviment i porta exterior 21212014/  /  2014/  /  
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604 edifici destnat a restacuracióExpedient de llicència d'obres menors : Reforna de cuina i bany per el personal 
de la planta baixa

22222014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : per fer reformes al bany 23232014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : pavimentació espai exterior 24242014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : Pavimentar espai exterior 25252014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : construcció d'un porxo desmuntable 
annexat a l'habitatge

26262014/  /  2014/  /  

645 Ubicació : Vilaseca, 142  El SerratExpedient Llicència d'obra menor : pavimentació i reforna de cuina i lavabo 112015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Manresa, 38  08271  ARTÉSExpedient llicència d'obra menor : Rehabilitació coberta del cos central de la 
masia

222015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Jaume Amergós, 4   08240 MANRESAExpedient de llicència d'obra menor: construcció vorera 332015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Avda. de Madrid, 202   08014  BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: instal·lació pal de fusta 442015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. de Madrid, 202   08014 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: per la instal·lació dee pal de fusta 552015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Comadelena, camí Soler del Fa   08251 CASTELLNOU DE 
BAGES

Expedient de llicència d'obra menor: construcció de tanca i mur de contenció 662015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: fer una cata a la vorera 772015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construcció de piscina 882015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Casa de colònies de la FigueraExpedient de llicència d'obra menor: per l'ampliació de finestrals a la casa de 
colònies

992015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per reforma de bany 10102015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció vorera 11112015/  /  2015/  /  

645Espedient de llicència d'obra menor: per reformar un fals sostre 12122015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr un mur de contenció de terres 13132015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr un paviment exterior 14142015/  /  2015/  /  

645Expedient llicència d'obra menor paviment exterior 15152015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció de la vorera 16162015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Avda. Tudela, 44, 3r, 2a  08240 MANRESAExpedient de llicència d'obra menor : construcció piscina 17172015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció de vorera 18182015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: Construcció d'una piscina 19192015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: paviment exterior 20202015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr porxo desmuntable 21212015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: adaptació cobert existent com a sala 
esbarjo per agroturisme

22222015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : paviment exterior 23232015/  /  2015/  /  
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645Expedient de llicència d'obra menor: construcció escala exterior amb trevesses i 
pavimentar

24242015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : construcció de vorera 25252015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Núria, 42   08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra menor: construcció de vorera 26262015/  /  2015/  /  

645 Adreça : de la Torra, 20, urbanització La Figuerola  08251 
CASTELLNOU DE BAGES

Expediwent de llicència d'obra menor, reparació de dues piscines 27272015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : reforma interior habitatge. Passa obra 
major  4/15

28282015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: paviment exterior 29292015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. Vilanova, 12   08018 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor : instal·lar 3 suports formigó per estesa de 
líne aèrea

30302015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. Vilanova, 12   08018 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: estesa de línea de baixa tensió 31312015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: ampliar escala exterior 32322015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : adaptar planta baixa de la masia com a 
bar restaurant

33332015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : paviment exterior 34342015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : Mur contenció de terres i paviment exterior 35352015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : pròrroga tanca i murs de contenció 36362015/  /  2015/  /  

663Mur de contenció 442017/  /  2017/  /  
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URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Llicències per parcel·lacions 
urbanístiques2433Codi 101.06.06.01 Sèrie

424Expedient de llicència de parcel·lació. 70701993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència de parcel·lació. 82821993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència de parcel·lació. 83831993/  /  1993/  /  

435Expedient de llicència de parcel·lació. 63631995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència de parcel·lació. 68681995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 80801995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 86861995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 88881995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 111996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 771996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència de parcel·lació. 881996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 14141996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 15151996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 16161996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 20201996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 21211996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 25251996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència de parcel·lació. 26261996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència de parcel·lació. 35351996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència de parcel·lació. 37371996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència de parcel·lació. 51511996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència de parcel·lació. 67671996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència de parcel·lació. 69691996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència de parcel·lació. 73731996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència de parcel·lació. 84841996/  /  1996/  /  

442Expedient de llicència de parcel·lació. 31311997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència de parcel·lació. 44441997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència de parcel·lació. 76761997/  /  1997/  /  
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448Expedient de llicència de parcel·lació. 1211211997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència de parcel·lació. 1271271997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència de parcel·lació. 1381381997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència de parcel·lació. 1391391997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència de parcel·lació. 1401401997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència de parcel·lació. 1421421997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència de parcel·lació. 1631631997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència de parcel·lació. 1641641997/  /  1997/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 441998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de 1a ocupació. 10101998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 17171998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 18181998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 25251998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 28281998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 29291998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 30301998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 38381998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 42421998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 43431998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 49491998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 50501998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 51511998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 52521998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 55551998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 56561998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de parcel·lació. 60601998/  /  1998/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 111999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 221999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 12121999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 13131999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 14141999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 16161999/  /  1999/  /  
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466Expedient de llicència de parcel·lació. 17171999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 18181999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 32321999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 41411999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 47471999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 48481999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 51511999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de parcel·lació. 57571999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 69691999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 82821999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 83831999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 84841999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 85851999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 86861999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de parcel·lació. 87871999/  /  1999/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 112000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 222000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 332000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 442000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 13132000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 36362000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 39392000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de parcel·lació. 40402000/  /  2000/  /  

475 Adreça interessat : Casa Vilaseca 08251 Castellnou de BagesExpedient de llicència d'obra menor, segregació, 65652000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de parcel·lació. 71712000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de parcel·lació. 80802000/  /  2000/  /  

481Expedient de llicència de parcel·lació. 32322001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de parcel·lació. 33332001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència de parcel·lació. 11112002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de parcel·lació. 29292002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de parcel·lació. 52522002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de parcel·lació. 53532002/  /  2002/  /  
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485Expedient de llicència d'obra menor, moviment de terres 44442004/  /  2004/  /  

512Expedient de llicència de parcel·lació. 59592005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de parcel·lació. 63632005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de parcel·lació. 67672005/  /  2005/  /  

513Expedient de llicència de parcel·lació. 45452006/  /  2006/  /  

516Expedient de llicència de parcel·lació. 112008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de parcel·lació. 12122008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de parcel·lació. 18182008/  /  2008/  /  

519Expedient de llicència de parcel·lació. 662009/  /  2009/  /  

521 Adreça : Sant Joan d'en Coll, 42   08243 MANRESAExpedient de llicència de segregació 72722009/12/11 2009/12/14

562 Domicili interessat: Carena, 183  (8251) Castellnou Bages   
ANUL·LAT

Expedient de llicència de parcel·lació, informe 001-10-dpr 112010/01/12 2010/05/17

562 Domicili interessat: Carena, 183  (8251) Castellnou Bages   
ANUL·LAT

Expedient de llicència de parcel·lació, informe 001-10-dpr 112010/01/12 2010/05/17

379Expedient de secretaria : suspensió de la tramitació de la llicència de divisió 
horitzontal a Cal Nofre

10102010/  /  2010/  /  

602Expedient de llicència de parcel·lació 2012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de parcel·lació informe 112012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria : Declaració d'innecessarietat de la llicència de 
parcel·lació per la divisió de la finca  situada en sol no urbanitzable

10102012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria  : Divisió horitzontal 28282012/  /  2012/  /  

603Expedient de llicència de parcel·lació, segregació-agregació de la parcel·la 437, 
440

112013/  /  2013/  /  

603Expedient de llicència de parcel·lació, segregació-agregació de la parcel·la 437, 
440

112013/  /  2013/  /  

603 Adreça interessat : Mig, 440  El Serrat  08351 Castellnou de BagesExpedient de llicència de parcel·lació, segregació  i agregació  de la parcel·la 
437-440

222013/  /  2013/  /  

603 Adreça interessat : Mig, 440  El Serrat  08351 Castellnou de BagesExpedient de llicència de parcel·lació, segregació  i agregació  de la parcel·la 
437-440

222013/  /  2013/  /  

603 ADREÇA INTERESSAT ; DEL Mig, 440  El Serrat  08251 
Castellnou de Bages

Expedient de llicència de parcel·lacio, segregació i agregació de la parcel·la 
437-440

332013/  /  2013/  /  

603 ADREÇA INTERESSAT ; DEL Mig, 440  El Serrat  08251 
Castellnou de Bages

Expedient de llicència de parcel·lacio, segregació i agregació de la parcel·la 
437-440

332013/  /  2013/  /  

602Informe tècnic : regularitzar numeració parcel·les a Pinedes 43432013/  /  2013/  /  
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URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Assabentats d'obres
2440Codi 101.06.06.01 Sèrie

1Expedient de llicència d'obra menor, pals 111982/  /  1982/  /  

1Expedients de llicència d'obra menor 111982/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de telefonia 221983/  /  1983/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de telefonia 331983/  /  1983/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 441983/  /  1983/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, pals 551984/  /  1984/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, rampa i mur de separació 661985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, vorera 771985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, acondicionament de restaurant 881985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 991985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 10101985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 11111985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 12121985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat entre la parcel·la 291 i 293 13131985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació d'accés a garatge 14141985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, façana 15151985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, cobert per maquinària i corral 16161985/  /  1985/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 17171986/  /  1986/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 18181986/  /  1986/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, rètol de telefonia 20201986/  /  1986/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, rètol de telefonia 21211987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 22221987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 23231987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, quadra 24241987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, terrat 25251987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 26261987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 27271987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 28281987/  /  1987/  /  
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1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 29291987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, mur 30301987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, vorera 31311987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 32321987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 33331987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 34341987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 35351987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 36361987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 37371987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, rètol de telefonia 38381987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, manteniment d'habitatge 39391987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 40401987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 41411987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 42421987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 43431987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 44441987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 45451987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 46461987/  /  1987/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, vorera 47471988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, mur 48481988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, ampliació de garatge 49491988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 50501988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 51511988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 52521988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 53531988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, manteniment de terrat 54541988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat i porxo 55551988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, cobert 56561988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 57571988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, paviment i vorera 58581988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 59591988/  /  1988/  /  

1Expedient de llicència d'obra menor, tancat 60601988/  /  1988/  /  
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2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 61611988/  /  1988/  /  

2Expedients de llicència d'obra menor 61611988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 62621988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, ampliació dels serveis de telefonia 63631988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 64641988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 65651988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, manteniment de terrat 66661988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 67671988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 68681988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 69691988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 70701988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, renovació de llicència per construcció de 
tancat

71711988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 72721988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 73731988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 74741988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 75751988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 76761988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 77771988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 78781988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 79791988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 80801988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 81811988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, mur i vorera 82821988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tancat 83831988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, paviment i tancat 84841988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, porta 85851988/  /  1988/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 111989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, barana al mur 221989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga menor 331989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga menor 441989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 551989/  /  1989/  /  
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2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur 661989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 771989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, reforma terrat 881989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 991989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 10101989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 11111989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 12121989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 13131989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 14141989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, arreglar teulada 15151989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, posar pals 16161989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, posar pals 17171989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 18181989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 19191989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 20201989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 21211989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, arreglar teulada 22221989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 23231989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 24241989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 25251989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, garatge 26261989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca 27271989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 28281989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 29291989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 30301989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 31311989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 32321989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 33331989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 34341989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, garatge, tanca i vorera 35351989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 36361989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 37371989/  /  1989/  /  
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2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 38381989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, mur 39391989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 40401989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 41411989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 42421989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 43431989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 44441989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 45451989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, reformar tanca 46461989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 47471989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 48481989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 49491989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 50501989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 51511989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 52521989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, panot a la vorera 53531989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 54541989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 55551989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 56561989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 57571989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 58581989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, garatge 59591989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana 60601989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 61611989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, panot a la vorera 62621989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 63631989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 64641989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 65651989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 66661989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 67671989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 68681989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 69691989/  /  1989/  /  

02/06/2020 Pàgina 207 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 70701989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 71711989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 72721989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 73731989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 74741989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 75751989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 76761989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 77771989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 78781989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 79791989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 80801989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 81811989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 82821989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 83831989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 84841989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 85851989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 86861989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 87871989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 88881989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, vorera 89891989/  /  1989/  /  

2Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 90901989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 91911989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 92921989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 93931989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, legalització 94941989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 95951989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 96961989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 97971989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 98981989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 99991989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1001001989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1011011989/  /  1989/  /  
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3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1021021989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1031031989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1041041989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, panot a la vorera 1051051989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1061061989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1071071989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1081081989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1091091989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1101101989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1111111989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1121121989/  /  1989/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 111990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 221990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 331990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 441990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 551990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 661990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 771990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 881990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 991990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 10101990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 11111990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 12121990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 13131990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 14141990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 15151990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 16161990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 17171990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 18181990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 19191990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, barraca 4x4 m 20201990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 21211990/  /  1990/  /  
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3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 22221990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 23231990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 24241990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 25251990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 26261990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 27271990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 28281990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga 29291990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 30301990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 31311990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 32321990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 33331990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 34341990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, posar panot 35351990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 36361990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 37371990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, posar panot 38381990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 39391990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 40401990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 41411990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, mur 42421990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 43431990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 44441990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 45451990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 46461990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 47471990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 48481990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 49491990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 50501990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 51511990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 52521990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 53531990/  /  1990/  /  
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3Expedient de llicència d'obra menor, tanca 54541990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 55551990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 56561990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 57571990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 58581990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 59591990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 60601990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 61611990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 62621990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 63631990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 64641990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 65651990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 66661990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 67671990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 68681990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 69691990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 70701990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 71711990/  /  1990/  /  

3 Expt. 71bExpedient de llicència d'obra menor, vorera 71711990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 72721990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 73731990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 74741990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 75751990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera 76761990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 77771990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 78781990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 79791990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 80801990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, posar pals 81811990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, posar pals 82821990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 83831990/  /  1990/  /  

3Expedient de llicència d'obra menor, prolongació menjador 84841990/  /  1990/  /  
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3Expedient de llicència d'obra menor, vorera 85851990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca pròrroga 86861990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 87871990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca 88881990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 89891990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 90901990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca 91911990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 92921990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 93931990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 94941990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 95951990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 96961990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar pals 97971990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 98981990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, rajoles al garatge 99991990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1001001990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1011011990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció 1021021990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1031031990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1041041990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció 1051051990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1061061990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, explanació 10x10m 1071071990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, moviment terres 1081081990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1091091990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, fosa sèptica 1101101990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar canals d'aigua 1111111990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar 9 pals 1121121990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar Façana 1131131990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, panot a la vorera 1141141990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, Arranjament escala 1151151990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1161161990/  /  1990/  /  

02/06/2020 Pàgina 212 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1171171990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar 4 pals 1181181990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1191191990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1201201990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1211211990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, garatge 1221221990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1231231990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, Finestra, escala i porta 1241241990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar Façana 1251251990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, fosa sèptica 1261261990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1271271990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1281281990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, barraca 1291291990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1301301990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1311311990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1321321990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1331331990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1341341990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, 1351351990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, canviar teulada 1361361990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar un WC 1371371990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1381381990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tallar pins 1391391990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1401401990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1411411990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1421421990/  /  1990/  /  

4 denegadaExpedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1431431990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1441441990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1451451990/  /  1990/  /  

4 condicionadaExpedient de llicència d'obra menor, vorera 1461461990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar Façana 1471471990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, pedra al mur 1481481990/  /  1990/  /  
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4Expedient de llicència d'obra menor, fosa sèptica 1491491990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, posar un mòdul 1501501990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1511511990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1521521990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1531531990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 1541541990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, recollir aigües 1551551990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, cobrir cobert uralita 1561561990/  /  1990/  /  

4Expedient de llicència d'obra menor, aixecar teulada 1571571990/  /  1990/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 111991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tancar finca amb filferro 221991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera i barbacoa 331991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció, vorera 441991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, barraca 551991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 661991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 771991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, Fosa Sèptica 881991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, cobrir terrassa 991991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, allargar teulada 10101991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca 11111991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar sotanes 12121991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 13131991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, conservació i manteniment 14141991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció i vorera 15151991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, barana a la terrassa 16161991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca 17171991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 18181991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, Piscina 19191991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, prolongació terrat 20201991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 21211991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, vorera i pedra al jardí 22221991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 23231991/  /  1991/  /  
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5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 24241991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, barraca 25251991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, posar panot 26261991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca 27271991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, 2 murs contenció 28281991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, posar gual 29291991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca, vorera i rebaix 30301991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 31311991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar 32321991/  /  1991/  /  

5Expedient de llicència d'obra menor, posar teules 33331991/  /  1991/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, terrat. 111992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 221992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 331992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, garatge. 441992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, acabat tanca i vorera. 551992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 661992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar barraca. 771992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, pedra a tanca i panot. 881992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 991992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, reforma del PT 349. 10101992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, Instal·lar pals. 11111992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, fosa sèptica. 12121992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 13131992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 14141992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, substitució coberta. 15151992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 16161992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, posar gelosia. 17171992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 18181992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 19191992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 20201992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 21211992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, construcció auxiliar. 22221992/  /  1992/  /  
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420Expedient de llicència d'obra menor, tanca . 23231992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 24241992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, obrir carrer per tub aigua. 25251992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 26261992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, construcció auxiliar. 27271992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 28281992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 29291992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, fer coberta. 30301992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, construcció auxiliar. 31311992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar i posar pedra. 32321992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i porta. 33331992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, dipòsit d'aigua. 34341992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa. 35351992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 36361992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i rampa entrada. 37371992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, teulada i rejuntar pedra. 38381992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, canviar bigues i teules. 39391992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 40401992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 41411992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, dipòsit d'aigua. 42421992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, posar 3 i 18 pals. 43431992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 44441992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, canviar mòdul de lloc. 45451992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tapar esquerdes. 46461992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 47471992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, legalització garatge. 48481992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 49491992/  /  1992/  /  

420Expedient de llicència d'obra menor, piscina prefabricada. 50501992/  /  1992/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, tanca al davant. 111993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 221993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, vorera i mur. 331993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, vorera i mur. 441993/  /  1993/  /  
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421Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 551993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, garatge. 12121993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 15151993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 16161993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 18181993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, pedra a la tanca i vorera. 19191993/  /  1993/  /  

421Expedient de llicència d'obra menor, acabar vorera. 20201993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, tancar la finca. 22221993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 23231993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 24241993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció i tanca. 25251993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 29291993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció 2,8 mt. 30301993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 31311993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, vorera i rebaix. 33331993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar habitatge. 34341993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, moviment terres, pujador. 35351993/  /  1993/  /  

422Expedient de llicència d'obra menor, obrir carrer i pujador. 36361993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, fer paret per uralita. 38381993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 39391993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, arreglar terrassa. 40401993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, construcció auxiliar. 43431993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 44441993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 45451993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 46461993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, arreglar xemeneia. 47471993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 48481993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, mur i vorera. 49491993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, arreglar escala,canaleta barana. 50501993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, fer mur reforç. 51511993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, cobrir marquesina entrada. 52521993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 53531993/  /  1993/  /  
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423Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 54541993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, vorera , edificació auxiliar. 55551993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, edificació auxiliar. 56561993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, fer dipòsit. 57571993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 58581993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 59591993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, fer escala. 61611993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 62621993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 63631993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, cuina i barbacoa. 64641993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 65651993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 66661993/  /  1993/  /  

423Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 67671993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, acabar habitatge. 69691993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 71711993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, entrada tanca. 72721993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, pedra a la tanca. 73731993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, adreçar paret. 75751993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 76761993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca separació. 77771993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca de 14 mt.. 78781993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, garatge. 79791993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 80801993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 81811993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, segregació rústic. 84841993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, segregació rústic. 86861993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca voltant parcel·la.. 87871993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 88881993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 89891993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, cobrir dipòsit. 91911993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, paviment entrada. 93931993/  /  1993/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga . 111994/  /  1994/  /  

02/06/2020 Pàgina 218 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

424Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 331994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar i fer teulada. 551994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, fer lavabo. 661994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, reforçar jàssera. 771994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca. 881994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, tancar porta i fer bany. 991994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, fer paviment i enrajolar. 10101994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, fer vorera 12121994/  /  1994/  /  

424Expedient de llicència d'obra menor, arreglar escala, canalera. 13131994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, legalització piscina 15151994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar i barana al balcó. 16161994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, posar 3 pals . 19191994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, rejuntar pedra. 20201994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, rejuntar pedra 21211994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, obrir carrer pel clavegueram. 22221994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca. 23231994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca 25251994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, rampa accés i panot. 26261994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana 27271994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, tanca 30301994/  /  1994/  /  

425Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció. auxiliar vestuaris. 33331994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció 35351994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor posar pedra. 36361994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, vorera i tanca. 37371994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, tanca 38381994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, vorera . 39391994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, posar 2 pals 40401994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, vorera i tanca 41411994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, posar 2 pals 43431994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, rasa per protecció cable, moviment terres. 44441994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, acabar vorera 45451994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, fer garatge 46461994/  /  1994/  /  
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426Expedient de llicència d'obra menor, acabar mur 47471994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, modificació habitatge 49491994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, tanca 50501994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor, canvi pals,per l'enllumenat públic 52521994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor,posar 2 pals . 53531994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor,desplaçar pals 54541994/  /  1994/  /  

426Expedient de llicència d'obra menor,  mur contenció, acabar baranes. 55551994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, posa pedra a la tanca 57571994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra mur contenció 2,8 mt. 58581994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor,tanca 59591994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor,  vorera, rampa, reforçar mur. 60601994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, edifici  auxiliar adossada 62621994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 67671994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, arreglar teulada, canvi vorada 69691994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, vorera, fonaments tanca. 70701994/  /  1994/  /  

427Expedient de llicència d'obra menor, vorera, fonaments tanca 71711994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, reforma coberta 74741994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, construcció terrassa. 75751994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, tanca 76761994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, substitució coberta. 77771994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, construcció parcial 78781994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, pintar façana 79791994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, reforma edifici 82821994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur 83831994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor,tanca 86861994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor,  vorera i pilars. 87871994/  /  1994/  /  

428Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana 89891994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera 90901994/  /  1994/  /  

429Expedient de llicència d'obra menor,conservació edificació. 91911994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, 2 pals formigó i fusta 99991994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor,fer terrassa a la casa 1011011994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, tanca 1031031994/  /  1994/  /  
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430Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 1051051994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, vorera 1061061994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 221995/  /  1995/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 331995/  /  1995/  /  

430Expedient de llicència d'obra menor, tanca, escales, pav. accés. 441995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 991995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar pals. 10101995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 13131995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, posa 5 pals de formigó, 11 pals de fusta , 1 
metàlic, 1 pal pel transformador

15151995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, tanca, coser. consttrucció. existent. 16161995/  /  1995/  /  

431Expedient de llicència d'obra menor, . 17171995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 19191995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 20201995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 21211995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra a façana. 22221995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 23231995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, canviar teules. 24241995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, superfície enterrada (dipòsit. aigua). 25251995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, rebaix de terres. 26261995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 27271995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, ampliació tancar galeria. 28281995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 29291995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, vorera i dos pilars. 34341995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 36361995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 37371995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 38381995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca i vorera. 39391995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, formigonar capa superficial. 44441995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 45451995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, mur. 47471995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 48481995/  /  1995/  /  
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434Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar pals. 51511995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció. auxiliar i piscina. 52521995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar i cobert edifici auxiliar. 54541995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 55551995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, connexió aigua. 56561995/  /  1995/  /  

434Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació. 57571995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar 3 pals. 59591995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, reparar teulada i voladís. 60601995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 61611995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals. 66661995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 67671995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, posar pals de fusta. 69691995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, conservació edificis. 72721995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, posar panot a la rampa. 73731995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, fer teulada. 74741995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 75751995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, construcció habitatge. 78781995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, canviar escala exterior. 79791995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, tancar terreny rústic. 82821995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, certificat 1a. ocupació. 84841995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, vorera i dos pilars. 85851995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 87871995/  /  1995/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, modificació habitatge. 221996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, reforma . 441996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, vorera i mur. 551996/  /  1996/  /  

436Expedient de llicència d'obra menor, certificat 1a. ocupació. 991996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, cobert eines. 11111996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 18181996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 19191996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció, tanca. 22221996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, legalització dipòsit. 23231996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 24241996/  /  1996/  /  
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437Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina. 27271996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 28281996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 29291996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, . 30301996/  /  1996/  /  

437Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 31311996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, certificat 1a. ocupació. 33331996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 34341996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, planxa de formigó. 39391996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 40401996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, . 43431996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, certificat 1a. ocupació. 44441996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina. 45451996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, mur. 46461996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 48481996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tancar terreny rústic. 49491996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, ampliació cobert. 50501996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca. empedrar-ho. 52521996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció. 54541996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 55551996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 56561996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 57571996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 58581996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, certificat 1a. ocupació. 59591996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra a la façana. 60601996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 61611996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 63631996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, conservació habitatge. 65651996/  /  1996/  /  

438Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 66661996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 72721996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra a la tanca. 75751996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, terra davant entrada. 76761996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 77771996/  /  1996/  /  
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439Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca i mur. 81811996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 82821996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 83831996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga mur. 88881996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, substituir pals. 89891996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 90901996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 91911996/  /  1996/  /  

439Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga de llicència. 94941996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra menor, galeria i teules. 1041041996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga de llicència 1091091996/  /  1996/  /  

440Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 1131131996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra menor, segregació d'hectàrees. 1161161996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra menor, impermeabilització. 1181181996/  /  1996/  /  

441Expedient de llicència d'obra menor, tanca i rampa. 1211211996/  /  1996/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 13131997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 14141997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 16161997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga de llicència. 19191997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, reforma. 22221997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 23231997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 24241997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, llicència d'obres. 29291997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façanes. 30301997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca 32321997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra menor, lavabo i fossa sèptica. 46461997/  /  1997/  /  

444Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga de llicència. 47471997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció. 65651997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 74741997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència d'obra menor, balla i fer jardí. 78781997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra menor, acabar de fer tanca. 86861997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra menor, construcció marquesina. 88881997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga acabar tanca . 91911997/  /  1997/  /  
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446Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació grua-torre. 92921997/  /  1997/  /  

446Expedient de llicència d'obra menor, mur alt. 93931997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga acabar tanca 1011011997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, tanca conservació. 1021021997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga acabar tanca 1031031997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, acabar de fer tanca. 1051051997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, tanca conservació. 1061061997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 1091091997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, murs. 1101101997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 1111111997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, porxo. 1131131997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar, pedra, pilars. 1151151997/  /  1997/  /  

447Expedient de llicència d'obra menor, reforç mur. 1161161997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, tancar porxo. 1191191997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, treure rampa vorera. 1221221997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, treure rampa vorera. 1231231997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar 2 pals. 1251251997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca exp.1/96. 1261261997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga per acabar tanca. 1281281997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, arrenglar mur. 1291291997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, paviment vorera. 1311311997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, tanca, connectar aigua. 1341341997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, paviment vorera. 1351351997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga mur i pilars 1361361997/  /  1997/  /  

448Expedient de llicència d'obra menor, mur. 1371371997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa (rústega). 1441441997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, tanca i rampa. 1451451997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1461461997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1471471997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra. 1481481997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, mur. 1491491997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 1501501997/  /  1997/  /  
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449Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta. 1511511997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, tanca pròrroga. 1561561997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 1571571997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 1581581997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1601601997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca  . 1611611997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 1621621997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 1651651997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, segregació zona rústica. 1671671997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, voladís porxo. 1691691997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, tanca metàl·lica. 1701701997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 1731731997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, tanca conservació. 1781781997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1811811997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, rebaix terra garatge. 1821821997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, segregació la roca. 1831831997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, reformes cuina. 1841841997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, . 1851851997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència d'obra menor, fer marquesina. 1861861997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1911911997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 1921921997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1931931997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, . 1941941997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 1951951997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 1961961997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 1981981997/  /  1997/  /  

452Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 1991991997/  /  1997/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 111998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca 221998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 551998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 661998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, caseta d'eines. 771998/  /  1998/  /  
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457Expedient de llicència d'obra menor, acabats habitatge 881998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 991998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, galeria i canvi teules. 11111998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca del davant. 12121998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pou per aigua. 13131998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, fer 7 graons. 14141998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, . 15151998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 16161998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca i conservació edifici. 19191998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 20201998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 21211998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, mur interior (1,5m). 22221998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta. 23231998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca i tubs clavegueram. 26261998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, delimitar finca. 27271998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pedra a la tanca. 32321998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, acabats habitatge. 33331998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 34341998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 35351998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 36361998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 37371998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 40401998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, jardinera. 41411998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca. 44441998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, fer terrat. 45451998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, canviar lavabo. 46461998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, agrupació. 48481998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga mur. 53531998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca. 54541998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 58581998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 61611998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, galeria i canvi teules. 62621998/  /  1998/  /  
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458Expedient de llicència d'obra menor, escala interior. 63631998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 64641998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, revestir tanca. 66661998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, acabat tancat. 68681998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta. 69691998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, renovació llicència. 70701998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, canviar fosa sèptica. 71711998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca. 72721998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga vorera. 73731998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 74741998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, construcció garatge. 75751998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 77771998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, renovar paller. 78781998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, fer murs. 79791998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, parets externes i teulada. 80801998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, posar varis pals. 81811998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 82821998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 83831998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 84841998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, vorera i acabar tanca. 87871998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra al baixador. 88881998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 89891998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, enrajolar porxo i façana. 90901998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, fosa sèptica. 91911998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 92921998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció. 93931998/  /  1998/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, terrat, mod. teulada. 331999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca costat darrera. 441999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 551999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, pintar façana i tub. 661999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, cobrir terrat. 771999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 881999/  /  1999/  /  
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466Expedient de llicència d'obra menor, 55 m2 planxa. 991999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 10101999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 11111999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, agrupació parcel·les. 15151999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca. 19191999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, canviar entrada. 20201999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, canviar teules. 21211999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, aplacar pedra. 22221999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, posar pals. 23231999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga 24241999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 25251999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 26261999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca part posterior. 28281999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció. auxiliar. 29291999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 30301999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 33331999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 34341999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, aixercar mur 40 cms.. 36361999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 37371999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, porxo, arrebossar. 38381999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 39391999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, fer porxo. 40401999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar pals. 43431999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, segregació . 44441999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca i mur. 45451999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca 46461999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 49491999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 50501999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa. 52521999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 55551999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 59591999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, fer piscina. 60601999/  /  1999/  /  
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467Expedient de llicència d'obra menor, folrar tanca, barana. 61611999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, reformes habitatge. 62621999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 63631999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, canviar teulada. 64641999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, vorera, formigó i porta. 65651999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, moviment terres. 66661999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 67671999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, 4 pals fusta. 68681999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, legalitzar construcció. auxiliar. 71711999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, canvi filat i pals. 72721999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca 74741999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, porxo i tanca. 75751999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, tanca separació. 76761999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 77771999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 78781999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, obrir carrer per aigua. 80801999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 81811999/  /  1999/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, arranjar rajoles, paviment piscina. 662000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, plataforma formigó. 772000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, tanca posterior. 882000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta. 992000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 10102000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, fer porxo. 11112000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 12122000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 14142000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar garatge. 16162000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 17172000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 18182000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta. 19192000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, rasa passar tub aigua. 21212000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, aïllar coberta. 22222000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 23232000/  /  2000/  /  
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474Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 24242000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, 4 pals de fusta. 25252000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, parcel·lació. 26262000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, tanca darrera. 27272000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 29292000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, moviment terres. 30302000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, 3 pals. 31312000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, neteja i anivellar. 32322000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 33332000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 34342000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 37372000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 38382000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, constr. auxiliar. 41412000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, obrir finestra. 42422000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, enrajolar terrat. 43432000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, reformes interior. 44442000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 45452000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga porxo. 46462000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, reformes bany. 47472000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, marquesina. 48482000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 49492000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, revestir pedra. 50502000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 51512000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 52522000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 53532000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 54542000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, 1 pal de fusta. 55552000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 56562000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga tanca. 58582000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, prorroga tanca. 59592000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, panot vorera i tanca. 60602000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, 2 pals fusta. 61612000/  /  2000/  /  
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475Expedient de llicència d'obra menor, rebaix. 62622000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga moviment. terres. 63632000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, reforçar tanca. 64642000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, pal fusta. 66662000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, tanca separació. 67672000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 68682000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 69692000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, neteja, posar tanques. 70702000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 72722000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar baixos. 74742000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, posar suports de formigó. 75752000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, dos pals fusta. 76762000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 78782000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, fer vorera. 79792000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, mur contenció. 81812000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 82822000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, paviment 130 m2. 83832000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 84842000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència d'obra menor, paviment habitatge. 85852000/  /  2000/  /  

356Llistat de control d'ocupació de voreres i via pública 2000/  /  2002/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, segregació i agrupació. 442001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca 552001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, gual i vorera. 662001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, acabat exterior casa. 772001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 992001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 10102001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, 3 pals fusta. 11112001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, rehabilitació. 12122001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 15152001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, planxa. 16162001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar p. baixa. 17172001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar lateral. 18182001/  /  2001/  /  
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481Expedient de llicència d'obra menor, pals fusta i formigó. 20202001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, dos pals fusta. 23232001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 24242001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, porxo. 25252001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, revestir de pedra la tanca i enrajolar 
paviment d'entrada

27272001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 28282001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, mur interior. 29292001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 30302001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, paviment. 31312001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 34342001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 35352001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, canvi teulada. 37372001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, paviment 40 m2. 38382001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arranjar mur. 39392001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arranjar mur. 41412001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 42422001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, pal fusta . 44442001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, pal fusta . 45452001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, netejar rasa. 46462001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, refonament pilars. 47472001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, arranjar fuga aigua. 48482001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, porxo. 50502001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra tanca. 51512001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 53532001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga bassa purins. 54542001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, pal fusta . 55552001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 56562001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, porxo davant piscina. 57572001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, cobert metàl·lic. 58582001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 59592001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, pal de fusta. 60602001/  /  2001/  /  
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482Expedient de llicència d'obra menor, 2 pals de fusta. 61612001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca lateral. 62622001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, mur part inferior. 63632001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, obrir carrer per tub aigua. 64642001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, adequar espais, rampa. 65652001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 222002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, mur interior. 332002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, canvi teules consttrucció. auxiliar. 442002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, dipòsit aigua. 552002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tancar terrassa. 662002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 772002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, vorera, acabar tanca. 992002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, gual i vorera 10102002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, vorera 45 ml.. 12122002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, estesa de línia. 13132002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció. auxiliar. 15152002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 16162002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, mod. habitatge. 17172002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, legalitar. consttrucció. auxiliar. 18182002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, moviment terra. 19192002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, posar 30 pals treure tracs. 21212002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 23232002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, terraplenar parcel·la. 24242002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, mur. 25252002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 26262002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, acabar tanca. 27272002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar façana. 28282002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga acabar tanca. 30302002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca i panot vorera. 32322002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, reparació i subjecció porta. 33332002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tancar i paviment. 34342002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, arranjar teulada sínia. 35352002/  /  2002/  /  
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482Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar pati posterior. 36362002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, extracció pedra. 37372002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, fer tanca. 38382002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, col·locar tubs clavegueram. 40402002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, rehabilitació casa. 41412002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 44442002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, accés i arreglar tanca. 45452002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, posar teules al mòdul. 46462002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, canvi de teules. 47472002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca i connectar clavegueram. 48482002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 49492002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència d'obra menor, cobert agrícola. 50502002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar 3 pals. 51512002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, substitució terra. 55552002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, ampliació porxo. 56562002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar 5 suports . 57572002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar dipòsit gas. 58582002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca i pedra exterior. 59592002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 60602002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció. de fusta. 61612002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, substitució terra. 62622002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, mur. 63632002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, col·locar filat a la tanca. 64642002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar 2 pals fusta. 66662002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca metàl·lica. 69692002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, canvi paviment bany i cuina. 70702002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar panot a la vorera. 71712002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 112003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca i vorera. 222003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 552003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar 1 pal fusta. 772003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca. 882003/  /  2003/  /  

02/06/2020 Pàgina 235 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

483Expedient de llicència d'obra menor, mur de tancament. 992003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, canvi teulada. 11112003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor,. 12122003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar vorera. 14142003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar pedra al mur. 15152003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar dos pals fusta. 16162003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, rasa parcel·la i bany interior. 17172003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar pal de fusta. 18182003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar pal de fusta. 19192003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 20202003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 21212003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, aplanar parcel·la. 22222003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, posar pal de fusta. 23232003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca voltant parcel·la 25252003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 26262003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 31312003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 32322003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, plaxar arrebossar passadís. 33332003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, treure humitats cuina terrat. 34342003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació pal de fusta. 36362003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, buidar jardí. 37372003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, pilars per suport de porta. 39392003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, obrir rasa per connectar aigua. 40402003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, arranjar coberta rampa entrada. 42422003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral dues parcel·les 43432003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 44442003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 45452003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, consttrucció mur contenció terres. 46462003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur perimetral carrer . 47472003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, redistribució edifici interior. 48482003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa vial públic. 49492003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa vial públic. 50502003/  /  2003/  /  
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484Expedient de llicència d'obra menor, tanca part inferior terreny. 52522003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 53532003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, terraplenat. 54542003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tanca parcel·la. 55552003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, segregació parcel·les. 58582003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, devolució import llicència. 59592003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, explanació i rebaix. 62622003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 64642003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència d'obra menor, anivellar i neteja parcel·la. 74742003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 112004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 222004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar aigua. 332004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, . 442004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, rebaix explanació. 552004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, murs de contenció. 662004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, reforma banys  i col·locació gres. 992004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura pas peatonal part posterior. 10102004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 11112004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tanca a carrer i col·locació panot a vorera. 12122004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 13132004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, col·locació pedra natural i morter 
monocapa.

14142004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, enderroc petita edificació i vallar parcel·la. 15152004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, reforma bany. 18182004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tancament parcel·la. 22222004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, panot vorera marbre escales. 23232004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tancament de la façana. 24242004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, aplacat pedra remat tanca i reforma dutxa. 25252004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar 4 façanes. 26262004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral parcel·la. 27272004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, vallar parcel·la. 29292004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tanca façana i laterals. 30302004/  /  2004/  /  
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484Expedient de llicència d'obra menor, mur d'escullera per a la contenció de 
terres.

31312004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, construcció merendero. 33332004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 34342004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 35352004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 37372004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral parcel·la. 38382004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 39392004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 40402004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic. 41412004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, tancament parcel·la valla metàl·lica prov.. 42422004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, col·locació pal fusta c/ rosa d'abril. 43432004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, canvi nom 1a ocupació. 45452004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, acabar vorera 46462004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, decantador-digestor i dipòsit recollida 
aigües.

47472004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rebaix parcel·la. 49492004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, muret en zona esportiva comunitària. 54542004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, posar dos pals de fusta 55552004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, explanació de terres ras vorera. 56562004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, col·locació pal de fusta. 58582004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, realització escullera. 59592004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, legalitzar piscina. 60602004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 332005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, realització vorera. 442005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, tala d'arbres. 552005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa vial públic connexió aigua. 662005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, restaurar mur i tancament. 772005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, col.locar porta entrada parcel·la i 
pavimentar pas interior.

882005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, pal de fusta connexió telèfon . 992005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, posar dos pals de fusta 10102005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa zona verda pinedes. 11112005/  /  2005/  /  
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485Expedient de llicència d'obra menor, esbrossar parcel·les. 12122005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, esbrossar parcel·les. 13132005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, formació planxa formigó. 14142005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 15152005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa per connectar claveguera. 16162005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, pal de fusta connexió telèfon . 17172005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, estucat de façanes. 18182005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 19192005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 20202005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 21212005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, obertura tanca . 22222005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, mur a la partió posterior. 23232005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, reforma bany. 24242005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, 1 pal fusta. 25252005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'un mur. 26262005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 27272005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 28282005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, arrebossar i pintar façana. 29292005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, revestiment pedra façana. 30302005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa en vial públic. 32322005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 33332005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, ampliació vestuaris i reforma coberta. 34342005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, innecessarietat de llicència parcel·lació. 35352005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 36362005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina i tanca perimetral. 37372005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 38382005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, canvi forjat. 39392005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar part exterior. 40402005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 42422005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, ampliació de projecte inicial unifamiliar 
aïllada.

43432005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, ampliació de projecte inicial unifamiliar 
aïllada.

44442005/  /  2005/  /  
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512Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació suports metàl·lics. 45452005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, canalització d'aigües jardí tapar esquerdes. 46462005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, estesa línia baixa tensió ctra. Castellnou . 47472005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, línia aèria mitja tensió pinedes. 48482005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió  comptador aigua. 49492005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió comptador aigua. 50502005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, reforma bany i cuina. 51512005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió comptador aigua. 52522005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, restauració terrassa. 53532005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, panot vorera arreglar garatge. 58582005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, neteja i explenar parcel·la. 60602005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, rasa clavegueram. 61612005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, moviment de terres i vallat. 62622005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, aprofitament i trituració de pedra existent. 64642005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, tala d'arbres. 65652005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa, pavimentar rampa i escala. 66662005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, tala d'arbres. 68682005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, plataforma especial per minusvàlids. 69692005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, canvi de paviment. 70702005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 74742005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, reformes interiors. 75752005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, 2pals. 76762005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència d'obra menor, connexió del contador d'aigua. 77772005/  /  2005/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, cobrir una terrassa. 112006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, sortida d'aigua d'un camp. 112006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 222006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, reformes bany, canviar paviment reomplir 
terreny.

332006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, augment de la porta del garatge i posar 
panot.

442006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, obertura de rasa clavegueram. 552006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, 2pals. 662006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, devolució de garantia vial. 772006/  /  2006/  /  
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513Expedient de llicència d'obra menor, connexió del contador d'aigua. 882006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, legalització piscina. 992006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, 2pals. 10102006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, dipòsit de recollida d'aigua. 11112006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, innecessarietat de parcel·lació. 12122006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, substitució suport fusta, adaptar 
escomeses.

13132006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, remat tanca, canaleres, graves, visera, 
porta, entrada, enguixar.

14142006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tala de 8 arbres. 15152006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, comptador d'aigua. 16162006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, mur posterior (enjardinar). 17172006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tala de 5 arbres. 18182006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tala de 2 arbres. 19192006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, certificat de superfície. 20202006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tala d'1 arbre. 21212006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral a la façana i als laterals 
de la parcel·la.

23232006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tallar 2 arbres. 24242006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tallar 5 arbres. 25252006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, vorera i posar terra nou. 27272006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, reconstrucció mur i cobert. 28282006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, comptador de l'aigua. 29292006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 30302006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, porta de la tanca, finestres, reforç. 31312006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, solera de formigó i pavimentar. 32322006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, porta metàl·lica i tanca. 33332006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, rasa clavegueram. 34342006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral de façana. 35352006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, adequació i millora de dos coberts 
agrícoles.

36362006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 37372006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, rasa comptador aigua. 38382006/  /  2006/  /  
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513Expedient de llicència d'obra menor, fer valla. 39392006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, col·locar uns pals. 40402006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, moviments de terres. 41412006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, cata a la vorera. 42422006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, tallar 2 arbres. 43432006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, col·locar 1 pal. 44442006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, obertura rasa vial públic, 45452006/  /  2006/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, devolució de garantia vial. 45452006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, obertura clavegueram i aigües. 46462006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència d'obra menor, reparació teulada. 47472006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, reparar mur, esquerdes de la façana i 
voladís.

332007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, modificar de lloc una barbacoa. 552007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar 21m2 i aplacar un mur. 662007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, realitzar la vorera. 772007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, comptador de l'aigua. 882007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar 105 m2 . 12122007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar terra 50m2. 13132007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, tancar parcel·la 14142007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció. 18182007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, arranjament teulada pallissa . 19192007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, tancament de garatge existent+muntatge 
de bastida.

20202007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una tanca. 22222007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, condicionament exterior jardí. 24242007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, connexió xarxa aigua potable. 25252007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció terrassa. 26262007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 28282007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, tanca parcel·la. 29292007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, esbroçada 30302007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 31312007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, aplacar un mur. 32322007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una piscina. 33332007/  /  2007/  /  
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514Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 34342007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, posar dos pals 35352007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, muntatge pèrgola per aparcar cotxe. 36362007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, muntatge pèrgola per aparcar cotxe. 37372007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, reparació esquerdes. 38382007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció tanca perimetral i mur interior i 
paller.

39392007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, construcció rampa accés. 42422007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, reforma cuina i sostre menjador. 43432007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació grua torre. 45452007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, prorroga de la llicència d'obres menors. 46462007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga reparació interior garatge. 47472007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, acabats piscina i reforma interior. 48482007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, canviar teules i arrebossar façana. 49492007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor 50502007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 51512007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, revestiment pedra façana. 51512007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència d'obra menor, rasa en vial públic. 52522007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 53532007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, ampliació vestuaris i reforma coberta. 54542007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, innecessarietat de llicència parcel·lació. 55552007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 56562007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina i tanca perimetral. 56562007/  /  2007/  /  

485Expedient de llicència d'obra menor, rasa vial públic connexió aigua. 57572007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 57572007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, canvi forjat. 58582007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar part exterior. 59592007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió aigua. 62622007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, ampliació de projecte inicial unifamiliar 
aïllada.

66662007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, ampliació de projecte inicial unifamiliar 
aïllada.

67672007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació suports metàl·lics. 68682007/  /  2007/  /  
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515Expedient de llicència d'obra menor, canalització d'aigües jardí tapar esquerdes. 70702007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, estesa línia baixa tensió ctra. Castellnou . 71712007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, línia aèria mitja tensió pinedes. 72722007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió  comptador aigua. 73732007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió comptador aigua. 80802007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, reforma bany i cuina. 81812007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió comptador aigua. 82822007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, restauració terrassa. 83832007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa pavimentar escala i adoquinar 
rampa.

84842007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, vorera. 85852007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió xarxa clavegueram. 86862007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació grua. 87872007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència d'obra menor, panot vorera arreglar garatge. 88882007/  /  2007/  /  

515Expedient llicència d'obra menor: innecessarietat de llicència de parcel·lació 95952007/  /  2007/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, col·locar uns pals. 1021022007/  /  2007/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 2008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, neteja explanar parcel·la. 772008/  /  2008/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, obertura clavegueram i aigües. 772008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, rasa clavegueram. 882008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, moviment de terres i vallat. 992008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, aprofitament i trituració de pedra existent. 15152008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, tala d'arbres. 16162008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa, pavimentar rampa i escala. 17172008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, tala d'arbres. 19192008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, plataforma especial per minusvàlids. 20202008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, canvi de paviment. 22222008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, rasa aigua. 23232008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, legalització de coberta. 24242008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, cobert. 25252008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 26262008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, reformes interiors. 27272008/  /  2008/  /  
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516Expedient de llicència d'obra menor, 2pals. 30302008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, connexió del contador d'aigua. 32322008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, legalització cobrició de piscina. 33332008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació, connexió amb la xarxa 
clavegueram.

34342008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, cobrir una terrassa. 38382008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, piscina. 40402008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, reformes bany, canviar paviment reomplir 
terreny.

41412008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, augment de la porta del garatge i posar 
panot.

42422008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, obertura de rasa clavegueram. 43432008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, 2 pals. 44442008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, connexió del contador d'aigua. 46462008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, legalització piscina. 47472008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, 2 pals. 48482008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, dipòsit de recollida d'aigua. 49492008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, innecessarietat de parcel·lació. 50502008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, substitució suport fusta, adaptar 
escomeses.

51512008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, remat tanca, canaleres, graves, visera, 
porta, entrada, enguixar.

52522008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tala de 8 abres. 53532008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, comptador d'aigua. 54542008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, mur posterior (enjardinar). 55552008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tala de 5 arbres. 57572008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tala de 2 arbres. 58582008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, certificat de superfície. 59592008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tala d'1 arbre. 62622008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral. 63632008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, 3 pals. 67672008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tallar 2 arbres. 68682008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, tallar 5 arbres. 69692008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència d'obra menor, segregació. 70702008/  /  2008/  /  
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517Expedient de llicència d'obra menor, vorera i posar terra nou. 71712008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, reconstrucció mur i cobert. 72722008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, comptador de l'aigua. 73732008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimentral. 74742008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, porta de la tanca, finestres, reforç. 75752008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, solera de formigó i pavimentar. 76762008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, porta metàl·lica i tanca. 77772008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, rasa clavegueram. 79792008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral de façana. 80802008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, adequació i millora de dos coberts 
agrícoles.

84842008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, rasa comptador aigua. 91912008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència d'obra menor, fer valla. 1011012008/  /  2008/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, moviments de terres. 112009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, cata a la vorera. 332009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, tallar 2 arbres. 442009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, col·locar 1 pal. 552009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, reparació teulada. 882009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, sortida d'aigua d'un camp. 10102009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, aplacar un mur. 11112009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, reparar mur, esquerdes de la façana i 
voladís.

13132009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, obertura de rasa connexió de comptador 
d'aigua.

14142009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, modificar de lloc una barbacoa. 15152009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar 21m2 i aplacar un mur. 16162009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, realitzar la vorera. 17172009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, comptador de l'aigua. 18182009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, realitzar la tanca perimetral de la parcel·la. 19192009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, planxa, paviment garatge, adequació de 
terreny.

22222009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, obertura de rasa connexió de comptador 
d'aigua.

24242009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar 105 m2 . 25252009/  /  2009/  /  
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520Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar terra 50m2. 28282009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, tancar parcel·la 32322009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, reparació rampa i vorera. 33332009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, revestiment façana. 34342009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, reparació interior garatge. 35352009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció. 36362009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, arranjament teulada pallissa . 37372009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, tancament de garatge existent+muntatge 
de bastida.

38382009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina. 39392009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una tanca. 40402009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, connexió clavegueram. 41412009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, condicionament exterior jardí. 42422009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, connexió xarxa aigua potable. 43432009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, construcció terrassa. 45452009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, tanca parcel·la. 46462009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 47472009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, tanca parcel·la. 48482009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, reforma bany i cuina. 49492009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 50502009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència d'obra menor, aplacar un mur. 51512009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una piscina. 52522009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, pavimentació pati. 53532009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, reparació esquerda mur. 54542009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, muntatge pèrgola per aparcar cotxe. 55552009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, muntatge pèrgola per aparcar cotxe. 56562009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, reparació esquerdes. 57572009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, construcció tanca perimetral i mur interior i 
paller.

58582009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, obertura i reposició de rasa. 59592009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, escomesa clavegueram. 60602009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, construcció rampa accés. 62622009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, reforma cuina i sostre menjador. 63632009/  /  2009/  /  

02/06/2020 Pàgina 247 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

521Expedient de llicència d'obra menor, construcció porxo annex. 64642009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació grua torre. 65652009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, prorroga de la llicència d'obres menors. 66662009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga reparació interior garatge. 67672009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, acabats piscina i reforma interior. 68682009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència d'obra menor, canviar teules i arrebossar façana. 69692009/  /  2009/  /  

561Expedient de llicència d'obra menor, rasa connexió claveguera i aigua 112010/  /  2010/01/27

561Expedient de llicència d'obra menor, reformes interiors banys i barra bar 222010/  /  2010/01/29

561Expedient de llicència d'obra menor, reparació vorera 332010/  /  2010/02/17

561Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals de fusta 442010/  /  2010/03/03

561Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina 552010/  /  2010/03/15

561Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 662010/  /  2010/04/16

561Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 772010/  /  2010/04/23

561Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 882010/  /  2010/05/03

561Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar jardí 992010/  /  2010/05/05

561Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral 10102010/  /  2010/05/07

561Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 11112010/  /  2010/05/14

561 Domicili interessat: Cal mau (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 12122010/  /  2010/05/26

561Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 13132010/  /  2010/05/26

561Expedient de llicència d'obra menor, connexió aigua 14142010/  /  2010/06/09

561 Domicili interessat: c/cadi,370 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 15152010/  /  2010/06/11

561 Domicili interessat: Passatge de l'Obaga,39 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, instal·lació plaques solars fotovoltaiques 16162010/  /  2010/06/14

561 Domicili interessat: c/la sala , 239 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, paviments exteriors 17172010/  /  2010/06/18

561 Domicili interessat: c/Cardener,256 (8251) CastellnouExpedient de llicència d'obra menor, acabats exteriors 18182010/  /  2010/07/02

561Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 19192010/  /  2010/07/12

561Expedient de llicència d'obra menor, barbacoa 20202010/  /  2010/07/14

561Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de grua torre 21212010/  /  2010/07/29

561Expedient de llicència d'obra menor, paviment i mur exterior 22222010/  /  2010/09/01

561Expedient de llicència d'obra menor, mur exterior 23232010/  /  2010/09/01

561Expedient de llicència d'obra menor, canvi plaques lluernari 24242010/  /  2010/09/06

561Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals de fusta 25252010/  /  2010/10/01

561Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals de fusta 26262010/  /  2010/10/01
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561Expedient de llicència d'obra menor, obres de reforma exterior i carrer 27272010/  /  2010/10/18

561Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació línia elèctrica per antena 28282010/  /  2010/10/29

561Expedient de llicència d'obra menor, reparació teulada 29292010/  /  2010/11/05

561Expedient de llicència d'obra menor, suports formigó 30302010/  /  2010/12/15

561Expedient llicència d'obra menor, connexió xarxa clavegueram  NOTA : aquest 
expedient està a la caixa del 2012 per una errada a la data, ja es passarà

11112010/05/03 2012/05/03

574Expedient de llicència d'obra menor, poda d'arbres 112011/  /  2011/01/01

574Expedient de llicència d'obra menor, plataformes de anivellació del terreny 222011/  /  2011/01/14

574Expedient de llicència d'obra menor, adequació habitatge per agroturisme 332011/  /  2011/01/12

574Expedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 442011/  /  2011/01/28

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció vorera 552011/  /  2011/01/31

574Expedient de llicència d'obra menor, pintar façana 662011/  /  2011/01/31

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 772011/  /  2011/01/31

574Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció 882011/  /  2011/02/02

574Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga obra menor vorera 992011/  /  2011/02/07

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 10102011/  /  2011/02/18

574Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals de fusta 11112011/  /  2011/02/25

574Expedient de llicència d'obra menor, ampliació terrassa 12122011/  /  2011/03/02

574Expedient de llicència d'obra menor, pintar façana 13132011/  /  2011/03/18

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 14142011/  /  2011/03/18

574Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pals de fusta 15152011/  /  2011/03/25

574Expedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 16162011/  /  2011/03/30

574Expedient de llicència d'obra menor, reparació paviment exterior i averia piscina 17172011/  /  2011/04/13

574Expedient de llicència d'obra menor, pintar façana 18182011/  /  2011/04/13

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 19192011/  /  2011/05/20

574Expedient de llicència d'obra menor, aplacat pedra façana 20202011/  /  2011/05/27

574Expedient de llicència d'obra menor, rehabilitació tanca 21212011/  /  2011/05/27

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció tanca 22222011/  /  2011/06/01

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina 23232011/  /  2011/06/29

574Expedient de llicència d'obra menor, legalització pàrking 24242011/  /  2011/06/29

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció 25252011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció de porxo de 14 m2, i paviment 
exterior

26262011/  /  2011/  /  
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574Expedient de llicència d'obra menor, escomesa d'aigua 27272011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, paviment exterior 28282011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, 3a pròrroga de llicència per escomesa 
d'aigua

29292011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, per rehabilitat paviment exterior habitatge 30302011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, fer l'escomesa d'aigua 31312011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, fer mur de contenció, tipus escollera 32322011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, mur de contenció 33332011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor , construcció de piscina 34342011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, construcció de porxo 35352011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, per aplacar la façana 36362011/  /  2011/  /  

574Expedient de llicència d'obra menor, instal·lació de pal de fusta 37372011/  /  2011/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una piscina 112012/01/04 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, tercera pròrroga construcció vorera 222012/01/19 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, reparació humitats i paviment 22 m2 332012/01/27 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, col·locació de pals telefònics 442012/01/25 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció piscina 552012/02/13 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, paviment terrassa 662012/03/15 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, reforma façana 772012/03/27 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, instal·lar grua torre per la construcció 
escola l'Olivar

882012/03/29 2012/  /  

594Expedient llicència d'obra menor, construcció d'una escala exterior 992012/02/21 2012/04/23

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'un porxo per a cotxes  exp. 
Anul·lat

10102012/04/25 2012/  /  

594Expedient llicència d'obra menor , connexió a la xarxa del clavegueram 11112012/05/03 2012/  /  

594Expedient llicència d'obres menors, construcció d'una terrassa 12122012/05/04 2012/05/16

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'una nova entrada a la finca i 
murs contenció

13132012/05/10 2012/05/23

594Expedient de llicència d'obres menors, construcció d'un porxo per a cotxes 14142012/04/25 2012/05/23

594Expedient de llicència d'obra menor, reparació piscina 15152012/05/25 2012/05/28

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció de mur de contenció 16162012/06/11 2012/06/29

594Expedient de llicència d'obra menor, reforma i ampliació habitatge 17172012/06/21 2012/07/04

594Expedient de llicència d'obra menor, pròrroga per fer la vorera 18182012/07/01 2012/07/04
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594Expedient de llicència d'obra menor, revestir la façana 19192012/06/13 2012/07/13

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 20202012/10/11 2012/10/15

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 21212012/09/26 2012/10/17

594Expedient llicència d'obres menors, tanca perimetral   Denegada 22222012/  /  2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, construcció d'un porxo i tanca perimetral 23232012/  /  2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor, estintolament de forjat 24242012/12/14 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obra menor,  muntar la tanca 25252012/12/19 2012/  /  

594Expedient de llicència d'obres menors, pròrroga per fer la vorera 26262012/12/26 2012/  /  

603Expedient d'obra menor, barbacoa i cobert 112013/01/28 2013/02/01

603Expedient d'obra menor, instal·lació contra incendis 222013/03/27 2013/04/03

603Expedient d'obra menor, construcció d'un porxo 332013/03/22 2013/  /  

603Expedient d'obra menor, 442013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, per instal·lació de grua torre 552013/02/12 2013/  /  

603Expedient d'obra menor, pavimentació espai exterior de la parcel·la 662013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, construcció de la piscina 772013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, substitució de paviment exterior 882013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, per aplacar mur exterior 992013/  /  2013/  /  

603Expedient d'obra menor, construcció de piscina i paviment 10102013/07/19 2013/  /  

603Expedient de llicència d'obra menor, construcció mur de contenció 11112013/  /  2013/  /  

603Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar espai exterior 12122013/  /  2013/  /  

603Expedient de llicència d'obra mejor, reparació tanca entrada parcel·la 13132013/  /  2013/  /  

603Expedient de llicència d'obra menor, reforma de cuina i bany per el personal 14142013/  /  2013/  /  

591Expedient de secretaria : autorització instal·lació antena 34342013/  /  2013/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, Connexió clavegueram 112014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, pavimentar zona exterior 222014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, substitució de banyera-plat de dutxa 332014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, construcció de piscina 442014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, tanca perimetral 552014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor, connexió xarxa clavegueram, construcció 
vorera

662014/  /  2014/  /  

604Expedient de  llicència d'obra menor, reformes del bany de l'habitatge 772014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : mantenimetn en façana i coberta, i 
oberturaa la tanca d'accés a la parcel·la de la seva propietat

882014/  /  2014/  /  
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604Expedient de llicència d'obres menors :bconstrucció de vorera perimetral 992014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : construcció mur de contenció a l'interior 
de la parcel·la

10102014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : per construcció de piscina 11112014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : reparació de la teulada i arranjament de 
façanes

12122014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : per realitzar obres consistents en el 
tancament d'un porxo i la reforma d'habitatge

13132014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : de reforma de la cuina i el paviment 14142014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : contruir la tanca perimetral 15152014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : Pavimentació espai exterior 16162014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor : Construcció de vorera i tanca perimetral 17172014/  /  2014/  /  

604Expedient de llic`pencia d'obres menors : Construcció paviment exterior per la 
recollida d'aigües pluvials

18182014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : per construir porxo desmuntable 19192014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obra menor: construcció de murs de contenció a la finca 20202014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : reforma de paviment i porta exterior 21212014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : Reforna de cuina i bany per el personal 
de la planta baixa

22222014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : per fer reformes al bany 23232014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : pavimentació espai exterior 24242014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : Pavimentar espai exterior 25252014/  /  2014/  /  

604Expedient de llicència d'obres menors : construcció d'un porxo desmuntable 
annexat a l'habitatge

26262014/  /  2014/  /  

645 Ubicació : Vilaseca, 142  El SerratExpedient Llicència d'obra menor : pavimentació i reforna de cuina i lavabo 112015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Manresa, 38  08271  ARTÉSExpedient llicència d'obra menor : Rehabilitació coberta del cos central de la 
masia

222015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Jaume Amergós, 4   08240 MANRESAExpedient de llicència d'obra menor: construcció vorera 332015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Avda. de Madrid, 202   08014  BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: instal·lació pal de fusta 442015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. de Madrid, 202   08014 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: per la instal·lació dee pal de fusta 552015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Comadelena, camí Soler del Fa   08251 CASTELLNOU DE 
BAGES

Expedient de llicència d'obra menor: construcció de tanca i mur de contenció 662015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: fer una cata a la vorera 772015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construcció de piscina 882015/  /  2015/  /  
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645 Adreça : Casa de colònies de la FigueraExpedient de llicència d'obra menor: per l'ampliació de finestrals a la casa de 
colònies

992015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per reforma de bany 10102015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció vorera 11112015/  /  2015/  /  

645Espedient de llicència d'obra menor: per reformar un fals sostre 12122015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr un mur de contenció de terres 13132015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr un paviment exterior 14142015/  /  2015/  /  

645Expedient llicència d'obra menor paviment exterior 15152015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció de la vorera 16162015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Avda. Tudela, 44, 3r, 2a  08240 MANRESAExpedient de llicència d'obra menor : construcció piscina 17172015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció de vorera 18182015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: Construcció d'una piscina 19192015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: paviment exterior 20202015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: per construïr porxo desmuntable 21212015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: adaptació cobert existent com a sala 
esbarjo per agroturisme

22222015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : paviment exterior 23232015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: construcció escala exterior amb trevesses i 
pavimentar

24242015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : construcció de vorera 25252015/  /  2015/  /  

645 Adreça: Núria, 42   08251 SANTPEDORExpedient de llicència d'obra menor: construcció de vorera 26262015/  /  2015/  /  

645 Adreça : de la Torra, 20, urbanització La Figuerola  08251 
CASTELLNOU DE BAGES

Expediwent de llicència d'obra menor, reparació de dues piscines 27272015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : reforma interior habitatge. Passa obra 
major  4/15

28282015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: paviment exterior 29292015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. Vilanova, 12   08018 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor : instal·lar 3 suports formigó per estesa de 
líne aèrea

30302015/  /  2015/  /  

645 Adreça : Avda. Vilanova, 12   08018 BARCELONAExpedient de llicència d'obra menor: estesa de línea de baixa tensió 31312015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor: ampliar escala exterior 32322015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : adaptar planta baixa de la masia com a 
bar restaurant

33332015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : paviment exterior 34342015/  /  2015/  /  

645Expedient de llicència d'obra menor : Mur contenció de terres i paviment exterior 35352015/  /  2015/  /  
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645Expedient de llicència d'obra menor : pròrroga tanca i murs de contenció 36362015/  /  2015/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Llicències i comunicacions 
urbanístiques

Llicències de primera ocupació 
d'edificis i instal·lacions2441Codi 101.06.06.01 Sèrie

424Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, 11111994/  /  1994/  /  

430Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca voltant parcel·la. 1081081994/  /  1994/  /  

432Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, posar pals de fusta. 32321995/  /  1995/  /  

432Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, mur contenció. 33331995/  /  1995/  /  

435Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, porxo davant casa. 76761995/  /  1995/  /  

439Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, arrebossar façana. 71711996/  /  1996/  /  

442Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 991997/  /  1997/  /  

442Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 12121997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 35351997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, revestir tanca. 39391997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 41411997/  /  1997/  /  

443Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 42421997/  /  1997/  /  

445Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 73731997/  /  1997/  /  

449Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 1431431997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, canvi teulada construïda. 1661661997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca metàl·lica. 1721721997/  /  1997/  /  

450Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 1721721997/  /  1997/  /  

451Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tancar porxo. 1801801997/  /  1997/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca i pilars. 331998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 24241998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, mur contenció. 31311998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, posar pals. 39391998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, mur contenció. 47471998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 57571998/  /  1998/  /  

457Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, cobrir terrassa. 59591998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, entrada i enjardinar. 65651998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, fer porxo. 67671998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 76761998/  /  1998/  /  
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458Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 85851998/  /  1998/  /  

458Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, repassar terrat. 86861998/  /  1998/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reforma interior,tanca. 27271999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, piscina. 31311999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, ampliació garatge. 35351999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 42421999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, barbacoa. 53531999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, pròrroga tanca 62/99. 54541999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 56561999/  /  1999/  /  

466Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, capçar mur. 58581999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 70701999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, barbacoa, terrat. 73731999/  /  1999/  /  

467Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, consttrucció. auxiliar. 79791999/  /  1999/  /  

474Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca separació. 552000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reformes bany. 15152000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca façana. 20202000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reformes cuina, porxo. 28282000/  /  2000/  /  

474Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 35352000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, adequació serveis. 57572000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca davant. 65652000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, vorera. 73732000/  /  2000/  /  

475Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, mur contenció. 77772000/  /  2000/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, vorera. 112001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 222001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, planxa. 332001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, mur contenció. 882001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca façana. 13132001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, . 14142001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, arreglar enrajolat paviment. 19192001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, 3 pals formigó. 21212001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, fer porxo. 22222001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, acabar tanques. 26262001/  /  2001/  /  
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481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, paviment jardí. 36362001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, aixecar mur. 40402001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, . 43432001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, desembossar clavegueram. 49492001/  /  2001/  /  

481Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, segregació. 52522001/  /  2001/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, acabar vorera, . 112002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, posar pedres. 882002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, pintar façana. 14142002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca. 20202002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tallar arbres. 31312002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, arranjar mur. 39392002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, agrupar. parcel·lació. 42422002/  /  2002/  /  

482Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, piscina. 43432002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, folrar mur de pedra. 54542002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lar 2 pals fusta. 65652002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lar 2 pals fusta. 67672002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lar 1 pal fusta. 68682002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lar 1 pal fusta. 72722002/  /  2002/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, posar 2 pals fusta. 332003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reformar cuina i bany i 
planxar.

442003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca davant,tallar pins, 
treure soques.

662003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, col·locar 90 ml de filat. 10102003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, consttrucció. mur anivellar 
terreny.

13132003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rampa per estudi geotècnic. 24242003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, pals fusta i formigó. 27272003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obrir rasa per connectar 
aigua.

28282003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, acabament tanca. 29292003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, acondicionar vallar 
parcel·la.

30302003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lació pal de fusta. 35352003/  /  2003/  /  
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483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, porta entrada arranjar 
accés.

38382003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obrir rasa per connectar 
aigua.

41412003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lació pal de fusta. 51512003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, anivellar i netejar . 56562003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rasa vial públic. 57572003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, permís contador aigua. 60602003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, plano emplaçament finca. 61612003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rasa per connectar aigua. 63632003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rasa per connectar aigua. 65652003/  /  2003/  /  

483Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, anivellar i neteja parcel·la. 73732003/  /  2003/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca a front del carrer. 772004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, adoquinar part jardí. 882004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 16162004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 17172004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 19192004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tala d'arbres en sol urbà. 20202004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, canvi tancaments local 
social.

21212004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, enderroc muret dins 
parcel·la.

28282004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, devolució fiança vial 
expedients obra menor.

32322004/  /  2004/  /  

484Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 36362004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 48482004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, ampliar xarxa elèctrica. 50502004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reparació tanca i obertura 
porta vehicle.

51512004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tala d'arbres en sol urbà. 52522004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura rasa vial públic. 53532004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura vorera per 
connexió aigua.

57572004/  /  2004/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, connexió aigua. 61612004/  /  2004/  /  
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514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, aplacar un mur. 222005/  /  2005/  /  

485Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca perimetral. 31312005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, barbacoa pavimentar 
escala i adoquinar rampa.

54542005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, vorera. 55552005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rasa connexió xarxa 
clavegueram.

56562005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, instal·lació grua. 57572005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, rasa aigua. 71712005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, legalització de coberta. 72722005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, cobert. 73732005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, legalització cubrició de 
piscina.

78782005/  /  2005/  /  

512Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, pavimentació, connexió 
amb la xarxa al clavegueram.

79792005/  /  2005/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 92922005/  /  2005/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura de rasa connexió 
de comptador d'aigua.

442006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, construcció de piscina. 21212006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca perimetral. 22222006/  /  2006/  /  

513Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, segregació. 26262006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, tanca parcel·la. 27272006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura i reposició de rasa. 40402006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, escomesa clavegueram. 41412006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, construcció porxo annex. 44442006/  /  2006/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 95952006/  /  2006/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 98982006/  /  2006/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, realitzar la tanca perimetral 
de la parcel·la.

992007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, planxa, paviment garatge, 
adequació de terreny.

10102007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, obertura de rasa connexió 
de comptador d'aigua.

11112007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reparació rampa i vorera. 15152007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, revestiment façana. 16162007/  /  2007/  /  

02/06/2020 Pàgina 259 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, reparació interior garatge. 17172007/  /  2007/  /  

514Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, connexió clavegueram. 23232007/  /  2007/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 36362007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 60602007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 61612007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 63632007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 64642007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 65652007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 69692007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 74742007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 75752007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 76762007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 77772007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 78782007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 79792007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 89892007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 90902007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 91912007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 92922007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 93932007/  /  2007/  /  

515Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 94942007/  /  2007/  /  

515 adreça interessat:  Pirineu, 100 El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages

Expedient de llicència d'obra menor, 1a ocupació 96962007/  /  2007/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 112008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 222008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 332008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 442008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 552008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 662008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 10102008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 11112008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 13132008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 14142008/  /  2008/  /  
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516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 21212008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 28282008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 29292008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 31312008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 35352008/  /  2008/  /  

516Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 37372008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 39392008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 56562008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 60602008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 61612008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 64642008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 65652008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 66662008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 78782008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 81812008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 82822008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 83832008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 85852008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 87872008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 88882008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 89892008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 90902008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 93932008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 94942008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 96962008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 97972008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 99992008/  /  2008/  /  

518Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 1001002008/  /  2008/  /  

517Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 1031032008/  /  2008/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 222009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 992009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 12122009/  /  2009/  /  
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519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 20202009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 21212009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 23232009/  /  2009/  /  

519Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 26262009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 27272009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 29292009/  /  2009/  /  

520Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 31312009/  /  2009/  /  

521 exp. Que consta 55/09Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici, 55552009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 70702009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici. 71712009/  /  2009/  /  

521 consta com exp. 53/09.  CobratExpedient de llicència de primera ocupació d'edifici, 73732009/  /  2009/  /  

521Expedient de llicència de primera ocupació, 75752009/  /  2009/  /  

562 Domicili interessat: Vilaseca, 159 (8251) Castellnou Bages    
ANUL·LADA  Exp. 10/96 constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 112010/01/13 2010/01/13

562 Domicili interessat: Vilaseca, 159 (8251) Castellnou Bages    
ANUL·LADA  Exp. 10/96 constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 112010/01/13 2010/01/13

562 Domicili interessat: Avets,37 (8251) Castellnou Bages  Exp. 25/05 
constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 222010/03/15 2010/03/15

562 Domicili interessat: Avets,37 (8251) Castellnou Bages  Exp. 25/05 
constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 222010/03/15 2010/03/15

562 Domicili interessat: Vilaseca,160-161 (8251) Castellnou Bages   
exp. 42/95 i 10/10 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 332010/03/31 2010/03/31

562 Domicili interessat: Vilaseca,160-161 (8251) Castellnou Bages   
exp. 42/95 i 10/10 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 332010/03/31 2010/03/31

562 Domicili interessat: Riera,310 (8251) Castellnou Bages  exp. 8/10 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 442010/04/07 2010/04/07

562 Domicili interessat: Riera,310 (8251) Castellnou Bages  exp. 8/10 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 442010/04/07 2010/04/07

562 Domicili interessat: Llobregat,307 (8251) Castellnou Bages    exp. 
19/09 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 552010/04/07 2010/04/07

562 Domicili interessat: Llobregat,307 (8251) Castellnou Bages    exp. 
19/09 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 552010/04/07 2010/04/07

562 Domicili interessat: de la Torra,14 (8251) Castellnou Bages   dexp. 
34/04 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 662010/04/23 2010/04/23

562 Domicili interessat: de la Torra,14 (8251) Castellnou Bages   dexp. 
34/04 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 662010/04/23 2010/04/23

562 Domicili interessat: Mig,450 (8251) Castellnou Bages   exp. 18/07 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 772010/04/19 2010/04/19
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562 Domicili interessat: Mig,450 (8251) Castellnou Bages   exp. 18/07 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 772010/04/19 2010/04/19

562 Domicili interessat: Carena,183 (8251) Castellnou Bages    NO HI 
HA EXPEDIENT  exsp. 17/96 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 882010/02/10 2010/02/10

562 Domicili interessat: Carena,183 (8251) Castellnou Bages    NO HI 
HA EXPEDIENT  exsp. 17/96 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 882010/02/10 2010/02/10

562 Domicili interessat: Ermita de Lourdes,133 (8251) Castellnou 
Bages    exp. 12/95  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 992010/04/26 2010/04/26

562 Domicili interessat: Ermita de Lourdes,133 (8251) Castellnou 
Bages    exp. 12/95  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 992010/04/26 2010/04/26

562 Domicili interessat: Avets,28 (8251) Castellnou Bages   exp. 29/906  
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 10102010/06/14 2010/06/14

562 Domicili interessat: Avets,28 (8251) Castellnou Bages   exp. 29/906  
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 10102010/06/14 2010/06/14

562 Domicili interessat: Montserrat,18 (8251) Castellnou Bages    exp. 
11/08 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 11112010/07/09 2010/07/09

562 Domicili interessat: Montserrat,18 (8251) Castellnou Bages    exp. 
11/08 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 11112010/07/09 2010/07/09

562 Domicili interessat: Francesca sallés (8251) Castellnou Bages   exp. 
16/06  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 12122010/07/29 2010/07/29

562 Domicili interessat: Francesca sallés (8251) Castellnou Bages   exp. 
16/06  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 12122010/07/29 2010/07/29

562 Domicili interessat: Pau casals ,320 (8251) Castellnou Bages    exp. 
12/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 13132010/09/13 2010/09/13

562 Domicili interessat: Pau casals ,320 (8251) Castellnou Bages    exp. 
12/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 13132010/09/13 2010/09/13

562 Domicili interessat: Rosa d'Abril,184 (8251) Castellnou Bages  
ANUL·LADA   NO HI HA EXPEDIENT

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 14142010/10/04 2010/10/04

562 Domicili interessat: Rosa d'Abril,184 (8251) Castellnou Bages  
ANUL·LADA   NO HI HA EXPEDIENT

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 14142010/10/04 2010/10/04

562 Domicili interessat: Bruc,8 (8251) Castellnou Bages      Exp. 44/06  
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 15152010/12/15 2010/12/15

562 Domicili interessat: Bruc,8 (8251) Castellnou Bages      Exp. 44/06  
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 15152010/12/15 2010/12/15

562 Domicili interessat: Bellaterra,262 (8251) Castellnou Bages    exp. 
26/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 16162010/12/15 2010/12/15

562 Domicili interessat: Bellaterra,262 (8251) Castellnou Bages    exp. 
26/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 16162010/12/15 2010/12/15

562 Domicili interessat: Rosa d'Abril,184 (8251) Castellnou Bages     
exp. 35/06 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 17172010/10/04 2010/10/04
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562 Domicili interessat: Rosa d'Abril,184 (8251) Castellnou Bages     
exp. 35/06 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 17172010/10/04 2010/10/04

379Expedient de secretaria: legalització d'habitatge  sense llicència de primera 
ocupació

20202010/  /  2010/  /  

575 Domicili interessat: c/del Mig,364 (8251) Castellnou de Bages   Exp. 
12/06  constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 112011/  /  2011/02/02

575 Domicili interessat: c/del Mig,364 (8251) Castellnou de Bages   Exp. 
12/06  constr. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 112011/02/02 2011/  /  

575 Domicili interessat: CasaCcomadalena (8251) Castellnou de 
Bages   exp. 21/99 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 222011/  /  2011/02/02

575 Domicili interessat: CasaCcomadalena (8251) Castellnou de 
Bages   exp. 21/99 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 222011/02/02 2011/  /  

575 Domicili interessat: Roger de Flor,26,1r, 3a (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 64/94 i 26/01  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 332011/  /  2011/02/09

575 Domicili interessat: Roger de Flor,26,1r, 3a (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 64/94 i 26/01  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 332011/02/09 2011/  /  

575 Domicili interessat: Carretera Saladich,26 (8279) Monistrol de 
Calders    Exp. 1/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 442011/02/09 2011/  /  

575 Domicili interessat: Carretera Saladich,26 (8279) Monistrol de 
Calders    Exp. 1/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 442011/  /  2011/02/09

575 Domicili interessat: Salvador Espriu,45-51 (8809) L'HospitaletExpedient de llicència de primera ocupació d'edifici 552011/03/02 2011/03/02

575 Domicili interessat: Salvador Espriu,45-51 (8809) L'HospitaletExpedient de llicència de primera ocupació d'edifici 552011/03/02 2011/03/02

575 Domicili interessat: Mossen Jacint Verdaguer, 50 (8251) 
Santpedor     Exp. 29/94 i 36/94 cosnst. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 662011/03/21 2011/  /  

575 Domicili interessat: Mossen Jacint Verdaguer, 50 (8251) 
Santpedor     Exp. 29/94 i 36/94 cosnst. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 662011/  /  2011/03/21

575 Domicili interessat: Carena,179 (8251) Castellnou de Bages    Exp. 
11/00 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 772011/  /  2011/03/23

575 Domicili interessat: Carena,179 (8251) Castellnou de Bages    Exp. 
11/00 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 772011/03/23 2011/  /  

575 Domicili interessat: Francesca Sallés, 23 (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 44/08 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 882011/04/15 2011/  /  

575 Domicili interessat: Francesca Sallés, 23 (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 44/08 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 882011/  /  2011/04/15

575 Domicili interessat: Francisco Pallarés,152 (8191) Rubí   Exp. 38/06 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 992011/  /  2011/08/06

575 Domicili interessat: Francisco Pallarés,152 (8191) Rubí   Exp. 38/06 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 992011/08/06 2011/  /  

575 Domicili interessat: Pirineu,84 (8240) Manresa    Exp. 3/07 const. 
Habitatge, 2/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 10102011/  /  2011/06/15
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575 Domicili interessat: Pirineu,84 (8240) Manresa    Exp. 3/07 const. 
Habitatge, 2/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 10102011/06/15 2011/  /  

575 Domicili interessat: passatge Cadí (8251) Castellnou de Bages   
Exp. 4/87 i 14/02  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 11112011/  /  2011/06/29

575 Domicili interessat: passatge Cadí (8251) Castellnou de Bages   
Exp. 4/87 i 14/02  const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 11112011/06/29 2011/  /  

575 Domicili interessat: Sant Jordi, 192 (8291) Ripollet    Exp. 13/09 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 12122011/  /  2011/08/12

575 Domicili interessat: Sant Jordi, 192 (8291) Ripollet    Exp. 13/09 
const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 12122011/08/12 2011/  /  

575 Domicili interessat: Ctra. De callús,64,1er (8251) Santpedor   Exp. 
16/06 const. Habitatge, 6/10 pròrroga habitage

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 13132011/09/12 2011/  /  

575 Domicili interessat: Ctra. De callús,64,1er (8251) Santpedor   Exp. 
16/06 const. Habitatge, 6/10 pròrroga habitage

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 13132011/  /  2011/09/12

575 Domicili interessat: Ermita de Lourdes (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 11/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 14142011/  /  2011/09/30

575 Domicili interessat: Ermita de Lourdes (8251) Castellnou de 
Bages    Exp. 11/07 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 14142011/09/30 2011/  /  

575 Domicili interessat: c/Riera,299 (8251) Castellnou de Bages    Exp. 
22/10 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 15152011/11/09 2011/  /  

575 Domicili interessat: c/Riera,299 (8251) Castellnou de Bages    Exp. 
22/10 const. Habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 15152011/  /  2011/11/09

575 Domicili interessat: c/Cadí (8251) Castellnou de Bages    Exp. 3/01  
const. Habitatge, 11/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 16162011/09/05 2011/  /  

575 Domicili interessat: c/Cadí (8251) Castellnou de Bages    Exp. 3/01  
const. Habitatge, 11/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació d'edifici 16162011/  /  2011/09/05

602Expedient de llicència de primera ocupació 112012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 112012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicpencia de primera ocupació 222012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicpencia de primera ocupació 222012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 332012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 332012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 442012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 442012/  /  2012/  /  

602 Adreça: Ntra. Sra. De Juncadella, 19   08251 SANTPEDOR   EXP. 
RELACIONAT  1/09

Expedient de llicència de primera ocupació 552012/  /  2012/  /  

602 Adreça: Ntra. Sra. De Juncadella, 19   08251 SANTPEDOR   EXP. 
RELACIONAT  1/09

Expedient de llicència de primera ocupació 552012/  /  2012/  /  
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602 Adreça: Sèquia, 65  08241 MANRESA, expedients relacionats: 
23/06 const. Habitatge, 7/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació 662012/  /  2012/  /  

602 Adreça: Sèquia, 65  08241 MANRESA, expedients relacionats: 
23/06 const. Habitatge, 7/10 pròrroga habitatge

Expedient de llicència de primera ocupació 662012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Doctor Zamenof, 18, 2a  08240 MANRESAExpedient de llicència de primera ocupació 772012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Doctor Zamenof, 18, 2a  08240 MANRESAExpedient de llicència de primera ocupació 772012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Passeig Torres i Bages, 11, 6a, 1a  BARCELONAExpedient de llicència de primera ocupació 882012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Passeig Torres i Bages, 11, 6a, 1a  BARCELONAExpedient de llicència de primera ocupació 882012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Francesc Macià , 12  08251 SANTPEDORExpedient de llicència de primera ocupació 992012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Francesc Macià , 12  08251 SANTPEDORExpedient de llicència de primera ocupació 992012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 10102012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 10102012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 11112012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 11112012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 12122012/  /  2012/  /  

602Expedient de llicència de primera ocupació 12122012/  /  2012/  /  

602 Adreça : Sèquia, 65,  08242 MANRESA
Expedients relacionats:  33/06 (caixa 527)

Expedient de llicència de 1a ocupació 112013/01/07 2013/  /  

602 Adreça : Sèquia, 65,  08242 MANRESA
Expedients relacionats:  33/06 (caixa 527)

Expedient de llicència de 1a ocupació 112013/01/07 2013/  /  

602 Adreça : Dr. Zamenof, 18, 2n  08242 MANRESA, 
 Expedients relacionats: const. Habitatge 21/06, Exp. 7/12 que es fa 
la comunicació

Expedient de 1a ocupació 222013/01/07 2013/  /  

602 Adreça : Dr. Zamenof, 18, 2n  08242 MANRESA, 
 Expedients relacionats: const. Habitatge 21/06, Exp. 7/12 que es fa 
la comunicació

Expedient de 1a ocupació 222013/01/07 2013/  /  

602 Adreça : Montserrat, 169
Expedients relacionats: const. Habitatge 40/05, ampliació 20/07

Expedient de 1a ocupació 332013/01/11 2013/  /  

602 Adreça : Montserrat, 169
Expedients relacionats: const. Habitatge 40/05, ampliació 20/07

Expedient de 1a ocupació 332013/01/11 2013/  /  

602 Adreça: Riera, 294  El Serrat  08251 CASTELLNOU DE BAGES
Expedients relacionats: const. Habitatge 5/91 caixa 415, pròrroga 
92/94 caixa 429, garatge 23/02 caixa 489, 1a pcupació NO 
OTORGADA

Expedient de 1a ocupació 442013/02/18 2013/  /  

602 Adreça: Riera, 294  El Serrat  08251 CASTELLNOU DE BAGES
Expedients relacionats: const. Habitatge 5/91 caixa 415, pròrroga 
92/94 caixa 429, garatge 23/02 caixa 489, 1a pcupació NO 
OTORGADA

Expedient de 1a ocupació 442013/02/18 2013/  /  
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602 Adreça : Font del Capellans, 16, escala 3, 2n 1a, 08240 MANRESA
Expedient relacionat, 25/03

Expedient 1a ocupació 552013/03/15 2013/  /  

602 Adreça : Font del Capellans, 16, escala 3, 2n 1a, 08240 MANRESA
Expedient relacionat, 25/03

Expedient 1a ocupació 552013/03/15 2013/  /  

602 Adreça interessat : La Sala, 230 B  El Serrat  Castellnou de Bages
expedients relacionats :  12/11

Expedient de 1a ocupació 662013/  /  2013/  /  

602 Adreça interessat : La Sala, 230 B  El Serrat  Castellnou de Bages
expedients relacionats :  12/11

Expedient de llicència de primera ocupació 662013/  /  2013/  /  

602Expedient de llicència de 1a ocupació 772013/  /  2013/  /  

602Expedient de llicència de 1a ocupació 772013/  /  2013/  /  

602 Adreça interessat : Pirineu, 110  El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages
Expedients relacionats :  7/12

Expedient llicència de 1a ocupació 882013/  /  2013/  /  

602 Adreça interessat : Pirineu, 110  El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages
Expedients relacionats :  7/12

Expedient llicència de 1a ocupació 882013/  /  2013/  /  

602 Adreça titular : de la Sala,  253  El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages

Expedient de llicencia de 1a ocupació 992013/  /  2013/  /  

602 Adreça titular : de la Sala,  253  El Serrat  08251 Castellnou de 
Bages

Expedient de llicencia de 1a ocupació 992013/  /  2013/  /  

602 Adreça interessat : Sant Jordi, 8 , 5-2  Sant Vicenç de Castellet
Expedients relacionats : legalit. 53/95 (caixa 434), 7/11 , 4/12

Expedient de llicència de 1a ocupació 10102013/  /  2013/  /  

602 Adreça interessat : Sant Jordi, 8 , 5-2  Sant Vicenç de Castellet
Expedients relacionats : legalit. 53/95 (caixa 434), 7/11 , 4/12

Expedient de llicència de 1a ocupació 10102013/  /  2013/  /  

604Expedient de comunicació de 1a ocupació 112014/  /  2014/  /  

604Expedient de comunicació de 1a ocupació 112014/  /  2014/  /  

604Expedient comunicació de 1a ocupació 222014/  /  2014/  /  

604Expedient comunicació de 1a ocupació 222014/  /  2014/  /  

645Expedient de primera ocupació 24242015/  /  2015/  /  

645Expedient de primera ocupació 24242015/  /  2015/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Ordres d'execució Ordres d'execució d'obres
2444Codi 101.06.06.02 Sèrie

591Expedient de secretaria : Discrepàncies d'una parcel·la amb el cadastre 44442013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Protecció de la legalitat 
urbanística

Expedients sancionadors de disciplina 
urbanística ordinaris2448Codi 101.06.06.04 Sèrie

349Expedient de serveis tècnics i d'informació urbanística relatiu a la legalització de 
finques sense llicència

2001/  /  2001/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Protecció de la legalitat 
urbanística

Expedients sancionadors en matèria 
d'urbanisme2449Codi 101.06.06.04 Sèrie

354Denúncia de disciplina urbanística 1995/  /  1996/  /  

354 Expedient de llicències d'obra major 6/96Denúncia de disciplina urbanística  relatiu a les obres del carrer del Mig 661997/  /  1998/  /  

354Llistat d'irregularitats urbanístiques 1998/  /  2003/  /  

354Denúncia de disciplina urbanística relatiu a la rasa de la finca Burgaroles 2002/  /  2002/  /  

354Denúncia de disciplina urbanística per moviment de terres, 2003/  /  2003/  /  

556Informe urbanístic, obra sense llicència i llençar runes al dipòsit de matèria 
orgànica

18182010/  /  2010/  /  

602Informe tècnic : afectacions finca edifici Montserrat 322013/  /  2013/  /  

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

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Protecció de la legalitat 
urbanística

Restabliments de la legalitat 
urbanística2454Codi 101.06.06.04 Sèrie

19 L'ha fet legalitzar la GeneralitatExpedient d'infracció urbanística per construcció d'una piscina i mur de 
contenció

2008/  /  2008/  /  

577Expedient de secretaria : Construcció d'un mur sense llicència municipal 11112012/  /  2012/  /  

663Legalitzar garatge en edifici unifamiliar 222017/  /  2017/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

URBANISME, OBRES i 
MOBILITAT

Regulació de les obres de 
particulars i de tercers

Protecció de la legalitat 
urbanística

Suspensions d'obres
2455Codi 101.06.06.04 Sèrie

33Expedient  sancionador en matèria urbanística de la urbanització de la Figuerola 1982/  /  1985/  /  

19 DescriureExpedients sancionadors de disciplina urbanística 2004/  /  2008/  /  

375Expedient de secretaria: cobert fora d'ordenació i piscina sense llicència 222009/  /  2009/  /  

380Expedient de secretaria : infraccions urbanístiques relatives al llançament de 
runes al dipòsit de matèria orgànica i efectuar obres sense llicència.

27272010/  /  2010/  /  

599Suspensió d'obres 442014/  /  2014/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Conservació i protecció de 
l'entorn natural

Plans de millora i conservació 
de l'entorn

Plans d'acció ambiental
2462Codi 101.07.01.01 Sèrie

411Projecte de restauració ambiental de la riera d'Argençola i el seu entorn 1996/11/  1996/11/  

327Expedient general de medi ambient relatiu a la restauració de les àrees de 
l'empresa RUNAM (mineria)

1998/04/  1998/04/  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Conservació i protecció de 
l'entorn natural

Plans de millora i conservació 
de l'entorn

Plans tècnics i de millora forestal
2465Codi 101.07.01.01 Sèrie

148Documentació de gestió de presons 1898/  /  1939/  /  

59Expedient d'aprovació del pressupost ordinari de despeses i ingressos. 1973/02/28 1973/06/06

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca el Puig de la Baga 1994/  /  1995/  /  

393Autoritzacions d'aprofitament forestal 1995/  /  2007/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca el Puig i les Cases 1996/  /  1996/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca la Baga dels Cellers 1996/  /  1996/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de les finques de Gallifa i Casanoves 1998/  /  1998/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca l'Espinalt 1999/  /  1999/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal del Riu Verd 2000/  /  2004/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca la Sala 2003/  /  2003/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Can Pujol 2004/01/12 2004/01/12

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal relatiu a la plantació d'arbres 2004/  /  2004/  /  

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Cal Vilaseca 2005/  /  2005/  /  

392Aprovació del programa anual per l'any  del Pla Marc de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals al nord del Bages

2005/03/17 2005/03/17

392Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Cal Magí 2005/  /  2005/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca del Puig 2007/  /  2007/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de les finques Les Comes, 
Vildelleva i Cal Riera

2007/  /  2007/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de les finques de Mas Turric i les 
Valls

2008/  /  2008/  /  

393Documentació relativa al Pla de Desenvolupament forestal i a l'Associació de 
Propietaris de Boscos Bages Nord

2008/  /  2008/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca de la Vila d'Argençola 2009/  /  2009/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca de la riera de Sant Cugat 
de la vila d'Argençola

2009/  /  2010/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de les finques dels Cellers de la 
Serra i l'Espinal

2010/  /  2010/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca del Sallés de la Figuerola 2010/  /  2010/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de les finques de Gallifa i 
Casesnoves

2011/  /  2011/  /  
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392Expedient de pla tècnic i de millora forestal ampliació termini vigència de la 
finca Cal Vilaseca

2013/  /  2013/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Casa de colònies Don 
Bosco

2013/  /  2013/  /  

393Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca de Vilatorrada i altres 27272013/  /  2013/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Conservació i protecció de 
l'entorn natural

Intervencions sobre el medi Declaracions forestals
2472Codi 101.07.01.03 Sèrie

81 Finques forestals de propietat particularDeclaracions forestals 1969/  /  1969/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Subministraments bàsics Contractacions de subministrament 
d'aigua per part de particulars2485Codi 101.07.02.00 Sèrie

28Cessió de servei de proveïment d'aigua potable de la urbanització Pinedes 1981/  /  1986/  /  

179Informe urbanístic relatiu a l'Entitat Urbanística de Conservació de Pinedes 1999/  /  1999/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Subministraments bàsics Fitxes de consum d'aigua potable
2486Codi 101.07.02.00 Sèrie

97Comptadors d'aigua 1987/  /  1988/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Subministraments bàsics Gestió del servei d'aigües
2487Codi 101.07.02.00 Sèrie

324Estudio para la determinació de la tarifa del servicio de agua potable. 
Urbanització Pinedes de Castellnou

1979/10/  1979/10/  

98Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu al sondeig d'aigua de la Figuerola 771988/  /  1988/  /  

31 NulProjecte nul de proveïment d'aigua potable a Castellnou de Bages 1991/  /  1991/  /  

32Projecte de proveïment d'aigua potable a Castellnou de Bages 1991/  /  1991/  /  

383Projecte d'abastament d'aigua potable al poblament disseminat de les zones 
d'Argençola, Puig Ventós, dels termes de Castellnou de Bages i Balsareny

1992/  /  1992/  /  

98Expedient de sol·licitud de subvenció per la impulsió d'aigua al Serrat i Pinedes 771992/  /  1992/  /  

180Alienació de l'antic edifici de l'Ajuntament i d'un solar 1999/  /  1999/  /  

323Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu a la instal·lació del servei d'aigua 
potable al sector nord de Castellnou de Bages

1999/  /  2000/  /  

193Tarifes del servei d'aigua 2000/  /  2000/  /  

323Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu a la contractació de servitud de 
pas de la xarxa de clavegueram del Serrat

2000/  /  2001/  /  

323Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu a la instal·lació del servei d'aigua 
potable a Argençola

2002/  /  2002/  /  

323Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu al programa de sanejament 
d'aigües residuals urbanes

2003/  /  2003/  /  

323Expedient de gestió del servei d'aigua relatiu a les obres d'encreuament de les 
canonades de rieres de Castellnou

2004/  /  2004/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Gestió de residus Comunicats de recollida i trasllat de 
residus2495Codi 101.07.03.00 Sèrie

325Informe resum de recollida de residus 2003/  /  2006/  /  

325Justificants de recepció de residus 2004/  /  2004/  /  

325Fitxa d'acceptació de residus 2004/  /  2004/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Gestió de residus Planificació dels serveis de neteja i 
recollida selectiva2496Codi 101.07.03.00 Sèrie

325Sol·licitud de materials per a la recollida selectiva de deixalles 16161992/  /  1992/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Gestió de residus Recollida d'escombraries
2498Codi 101.07.03.00 Sèrie

325Informes mensuals de recollida d'escombraries 2001/  /  2002/  /  

325Memòria anual de recollida de residus 2002/  /  2002/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Gestió de residus Gestió del centre de tractament de 
residus3075Codi 101.07.03.00 Sèrie

325Estadístiques de producció de residus 2003/  /  2003/  /  

325Memòria de recollida de residus a Castellnou 2005/  /  2005/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control de la salubritat Sanejament i control sanitari 
d'aigües

Anàlisis d'aigua d'abastiment
2512Codi 101.07.04.03 Sèrie

139Expedient d'aprovació del pressupost ordinari d'ingressos i despeses 1875/  /  1876/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control de la salubritat Inspeccions sanitàries 
d'establiments, equipaments i 
espai públic

Inspeccions sanitàries: piscines, 
sorrals, torrents, fonts naturals i 
zones esportives

2519Codi 101.07.04.04 Sèrie

326Inspeccions sanitàries per la vigilància d'aigua per consum públic 2001/  /  2006/  /  

326Inspeccions sanitàries per la vigilància d'aigua per consum públic 2006/  /  2007/  /  

614Diputació de Barcelona , control de les piscines 2008/  /  2014/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control de la salubritat Sancions en matèria de salut 
pública

Expedients sancionadors en matèria 
de salut pública2527Codi 101.07.04.06 Sèrie

326Expedient sancionador en matèria de salubritat 2002/  /  2002/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Registre d'animals de 
companyia

Cens d'animals de companyia
2528Codi 101.07.05.01 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorRegistre de gossos 1952/  /  1958/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Registre d'animals de 
companyia

Modificacions del cens d'animals de 
companyia (altes, baixes i canvis de 
dades)

2529Codi 101.07.05.01 Sèrie

325Baixes dels gossos en el cens d'animals de companyia 2000/  /  2016/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Llicències per a tinença i 
conducció d'animals perillosos

Llicències de tinença i conducció 
d'animals potencialment perillosos2532Codi 101.07.05.02 Sèrie

327Expedient d'activitat ramadera 2006/  /  2006/  /  

661Llicència de gos perillós 16162016/  /  2016/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Llicències per a tinença i 
conducció d'animals perillosos

Registre d'animals potencialment 
perillosos2533Codi 101.07.05.02 Sèrie

325Expedient de gossos perillosos 2001/  /  2004/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Control i recollida d'animals Gestió de la recollida d'animals 
abandonats o de mesures alternatives2534Codi 101.07.05.03 Sèrie

639Veterinari, classificació partit jveterinari 1946/  /  1946/  /  

325Control i vigilància d'animals de companyia 2003/  /  2004/  /  

325Campanya de vacunació d'animals de companyia 2006/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Control d'animals Sancions en matèria d'animals Expedients sancionadors en matèria 
d'animals2537Codi 101.07.05.04 Sèrie

325Certamen de gossos (no autoritzat) 2005/  /  2005/  /  

591Expedient de secretaria : expedient sancionador, nombre d'animals de 
companyia superior al nombre permès per l'ordenança municipal reguladora de 
la tinença d'animals de companyia

35352013/  /  2013/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Activitats amb incidència 
ambiental

Ordres d'execució
2442Codi 101.07.06.04 Sèrie

19Expedient ordre d'execució d'obra de moviment de terres 16161992/  /  1992/  /  

19 Adreça : Sant Cristòfol , 16  08240 MANRESAExpedient d'ordre d'execució d'obra de moviment de terres 331996/  /  1996/  /  

354Expedient d'ordre d'execució d'obra relatiu a un cobert de la casa de colònies 1997/  /  1997/  /  

19 Adreça:  Pujada del Castell, pral 1a  08240 MANRESAExpedient d'ordre d'execució ocupació de terreny per obra de construcció 
hivernacle

551997/  /  1997/  /  

355Expedient d'ordre d'execució d'obra de reparació de l'esllavissada de diversos 
camins

27271997/  /  1997/  /  

555Expedient d'odre d'execució, torre de telefonia mòbil 1999/  /  1999/  /  

19 Adreça : Pedro de Fices, 40 àtic  08225 TERRASSAExpedient d'ordre d'execució d'obra de construcció d'un magatzem i porxo 441999/  /  1999/  /  

19 Adreça :Carena, 111 El Serrat  08251 Castellnou de BagesExpedient d'ordre d'execució d'obres de construcció d'un mur i vorera 551999/  /  1999/  /  

19 Adreça : Ermita de Lurdes, 23 urbanització de Pinedes  08251 
Castellnou de Bages

Expedient d'ordre d'execució construcció local auxiliar, 2000/  /  2000/  /  

354Expedient d'ordre d'execució d'obra de reposició de vorades (notificacions de 
resolució)

2002/  /  2002/  /  

19 Adreça : Alcalde Montardit, 1, 2n, 3a   08240 MANRESAExpedient d'ordre d'execució d'obra construcció habitatge ex. 13/00 incompleix 
les NSP

2003/  /  2003/  /  

19 Adreça : Castelltallat, 104 el Serrat   08251 Castellnou de BagesExpedient d'ordre d'execució d'obres d'acondicionament del mur que s'ha 
enderrocat,

2003/  /  2003/  /  

354Informe tècnic de la Diputació de Barcelona relatiu al trencament d'una làpida 
trencada

2003/  /  2003/  /  

19 Adreça : Ermita de Sant Salvador, 73  08251 Castellnou de BagesExpedient d'ordre d'execució, abocament il·legal, runa a la zona verda i parcel·la 2004/  /  2004/  /  

19 Adreça : Barcelona, 58  08240v ManresaExpedient d'ordre d'execució d'abocament de runa il·legal 2004/  /  2004/  /  

19 Adreça : Ctra. Manresa, 9, 1r, 2a   08251 SANTPEDORExpedient d'ordre d'execució d'obra terra al carrer pel moviment de terres, 2004/  /  2004/  /  

19 Adreça : Castelltallat, 102-104  el Serrat  08251 Castellnou de Expedient d'ordre d'execució contenció de terres per esllavissada 2005/  /  2005/  /  

19 Adreça : General Prim, 7  08240 ManresaExpedient d'ordre d'execució de caravana i cotxe en estat de corrosió avançat 2005/  /  2005/  /  

19 Adreça : Sant Joan , 1, 1r, 1a  08250 SANT JOAN DE 
VILATORRADA

Expedient d'ordre d'execució d'obra, mur de contenció sense llicència 2005/  /  2008/  /  

19 Adreça : Ctra. Pont de Vilumara, 140, 2n, 3a   08240 MANRESAExpedients d'ordre d'execució d'obra d'obligatorietat connectar xarxa 
clavegueram,

2006/  /  2006/  /  

19 Adreça : carrer Carena, 91  El Serrat  08251 Castellnou de BagesExpedient d'ordre d'execució d'obra canalitzar aigües pluvials 2006/  /  2006/  /  

19 Adreça : Sant Víctor, 66  08650 SALLENTExpedients d'ordre d'execució d'obra piscina sense llicència 2007/  /  2007/  /  
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19 Adreça : Ctra. Santa Creu de Calafell, 32, 3r, 2a  08850 GAVAExpedients d'ordre d'execució d'obra mur de contenció molt alt 2007/  /  2007/  /  

19 Adreça : CARRER Doctor Esteve, 32, 3r  08240 ManresaExpedients d'ordre d'execució d'obra tanca , 2007/  /  2007/  /  

19Expedient ordre d'execució demanda al contenciós administratiu, construcció 
habitatge pels límit parcel·la

2007/  /  2007/  /  

19 AdreçaExpedient d'ordre d'execució, retirar porta d'accés, estris i deixalles, tanc de 
propà, buidar piscina, edifici Montserrat,

2008/  /  2008/  /  

19 Adreça : Ermita de Lurdes, 96, bústia 5 Pinedes  08251 Castellnou 
de Bages

Expedient d'ordre d'execució d'obra llicència mur , recurs presentat 2008/  /  2008/  /  

19 Adreça: Llobregat, 58  Pinedes   08241 Castellnou de BagesExpedient d'ordre d'execució d'obra mur contenció sense llicència, 2008/  /  2008/  /  

19Expedient d'ordre d'execució d'obra barbacoa que no guarda la distància, 
sentencia Jutjat contenciós

2008/  /  2008/  /  

19Expedient d'ordre d'execució d'obra de reparació del mur de rocallada, 11112008/  /  2008/  /  

19Expedient d'ordre d'execució d'obra de reparació del mur de pedra seca 15152008/  /  2008/  /  

19Expedient d'ordre d'execució d'obra d'obra d'enderroc d'un mur il·legal, 2009/  /  2009/  /  

556 Hi ha acta del mossos d'esquadraExpedient urbanístic, control d'obres, moviment de terres , obra sense llicència 2009/  /  2009/  /  

556Informe urbanístic, abandonament de vehicles a la parcel·la, vegetació 
descontrolada, s'insta a netejar

31312010/  /  2010/  /  

556Expedient urbanístic,  vegetació descontrolada, perill d'incendi, ordre neteja 33332010/  /  2010/  /  

567Expedient de secretaria  : Expedient sancionador per incompliment ordres 
execució

552011/  /  2011/  /  

567Expedient de secretaria : expedient sancionador per incompliment d'ordres 26262011/  /  2011/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Activitats amb incidència 
ambiental

Llicències ambientals (annex II.1, II.2)
2552Codi 101.07.06.04 Sèrie

329Llicència ambiental Annex III. Engreix de vedells 10102000/  /  2000/  /  

329Llicència ambiental Annex II.2, recreativa. Local musical d'ús cultural 11112000/  /  2000/  /  

330Llicència ambiental Annex II.1. Explotació d'engreix porcí 12122000/  /  2000/  /  

330 Conté control ambiental del 2009Llicència ambiental Annex II.1. Establiment d'engreix porcí i boví 14142001/  /  2001/  /  

330 Conté canvi de titular 2012 a favor de Montserrat Bonvehí CasellasLlicència ambiental Annex III. Establiment hoteler 15152001/  /  2001/  /  

331Llicència ambiental Annex II.1. Explotació porcina d'engreix 16162001/  /  2001/  /  

331Llicència ambiental annex III, per intal·lació d'aire a pressió i taller reparació de 
maquinària agrícola

18182001/  /  2001/  /  

331Llicència ambiental Annex II.1. Explotació de bestiar oví i cabrum 17172002/  /  2002/  /  

329 Conté comunicació de variació de capacitat de bestiar, i control del 
2011

Llicència ambiental Annex II-1, apartat 11. Explotació agrícola i ramadera 
d'engreix de vedells i porcs

19192003/  /  2003/  /  

332 Conté canvi de titulars 2007 a favor de Francesc Valverde i AgudoLlicència ambiental Annex II. Botiga de queviures, Perseveraria 22222003/  /  2003/  /  

332 Conté expedient 63/2006Llicència ambiental Annex II.2. Casa de colònies 21212004/  /  2004/  /  

332Expedient de llicència d'activitats, annex I apartat 10. Tractament de residus no 
perillosos (runes i enderrocs)

23232005/  /  2005/  /  

331Llicència ambiental Annex II. Turisme rural, allotjament rural independent 20202006/  /  2006/  /  

333Expedient relatiu al cens de les activitats existents al municipi de Castellnou de 
Bages, efectuat per la Direcció de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de 
la Diputació de Barcelona

33332006/  /  2007/  /  

333Expedient de llicència d'activitat relatiu a la instal·lació d'un restaurant al sector 
nord del Serrat, a la carretera de Pinedes de Castellnou,

34342007/  /  2007/  /  

333Expedient de llicència ambiental, annex II.1, d'explotació ramadera d'apicultura 29292008/  /  2008/  /  

332Llicència ambiental Annex III. Obertura de restaurant 24242009/  /  2009/  /  

333Expedient de llicència ambiental, annex III, d'obertura d'establiment de turisme 
rural

26262011/  /  2011/  /  

564 Adreça :Pirineu, 85 B  el Serrat de Castellnou de BagesExpedient de llicència ambiental d'activitats de l'annex III, per l'exercici 
d'activitat de venta de robots per tallar gespa i neteja domèstica per internet

27272011/  /  2011/  /  

564 adreça : Rosselló, 353, 3a planta,  08025 BARCELONAExpedient de llicència d'activitat ambiental no classificada annex III, 
instal·lacions per a la radiocomunicació, estació de telefonia mòbil

28282011/  /  2011/  /  

333Expedient de llicència ambiental, annex II.1, d'explotació ramadera d'apicultura 30302011/  /  2011/  /  

333Expedient relatiu a l'aplicació de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració 
Ambiental, amb l'objectiu de legalitzar les activitats sense llicència

32322011/  /  2011/  /  
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333Expedient de llicència d'obertura d'activitat de bar restaurant al carrer Major de 
la urbanització de Pinedes

16162011/05/12 2012/03/22

333Expedient de llicència ambiental, annex III, relatiu a la instal·lació d'un centre de 
telecomunicacions i tecnologies de la informació (CDTI)

31312012/  /  2012/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Activitats amb incidència 
ambiental

Llicències d'activitats ambientals
2557Codi 101.07.06.04 Sèrie

377Expedient de secretaria : llicència urbanística per la construcció d'un centre de 
telecomunicacions

24242009/  /  2009/  /  

380Expedient de secretaria : llicència ambiental relativa al projecte per la prestació 
de serveis de comunicacions electròniques (banda ampla) en infraestructura de 
telecomunicacions ja existents al polígon 17, parcel·la 19, de Castellnou de 
Bages.

30302010/  /  2010/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Activitats amb incidència 
ambiental

Llicències d'activitats classificades
2558Codi 101.07.06.04 Sèrie

328Expedient de llicència d'activitat classificada. Obertura d'una granja de perdius 111994/  /  1994/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Establiments, espectacles i 
activitats amb finalitats 
recreatives

Llicències i comunicacions prèvies 
d'establiments, espectacles i activitats 
amb finalitats recreatives

2566Codi 101.07.06.05 Sèrie

6Expedient de llicència d'activitat recreativa relativa a l'obertura de restaurant 111976/  /  1976/  /  

6Expedient de llicència d'activitat recreativa relativa a l'obertura d'un restaurant 221976/  /  1976/  /  

328Expedient de llicència d'activitat recreativa. Paint ball 331993/  /  1993/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Establiments, espectacles i 
activitats amb finalitats 
recreatives

Llicències municipals d'establiments 
fixos oberts al públic, d'espectacles 
públics i activitats recreatives 

2567Codi 101.07.06.05 Sèrie

599 Expedient passat a la caixa 333 exp. 16/2011 de llicència municipal 
d'activitat

Expedient de secretaria : Canvi de titularitat Bar restaurant de la zona 
comunitària de Pinedes de Castellnou de Bages

21212014/  /  2014/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Establiments, espectacles i 
activitats amb finalitats 
recreatives

Llicències municipals per a 
espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari

2569Codi 101.07.06.05 Sèrie

328 Conté legalització de la piscinaExpedient de llicència d'activitat classificada. Casa de colònies 221994/  /  1994/  /  

328Expedient de llicència d'activitat recreativa. Obertura de restaurant 551994/  /  1994/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Canvi de titularitat d'activitats Canvis de titularitat d'activitats
2575Codi 101.07.06.08 Sèrie

589Canvi de nom Bar La Pista 662013/  /  2013/  /  

661Canvi de titularitat d'activitat 27272016/  /  2016/  /  

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

SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Disciplina d'activitats Llicències i comunicacions prèvies 
d'activitats amb incidència ambiental2553Codi 101.07.06.10 Sèrie

19Expedient d'ordre d'execució de medi ambient, aigües fecals al clavegueram 
instada queixa

661999/  /  1999/  /  

354Expedient d'infracció ambiental relatiu d'abocaments residuals d'aigües 
procedents de la Figuerola

2005/  /  2007/  /  

19 Adreça :Generalitat, 29  08270 NAVARCLESExpedient sancionador per abocament runes a la rasa Pinedes i ocupació via 
pública de caravana i material obra

2006/  /  2008/  /  

577Expedient de secretaria  : expedient sancionador per crema de pinassa i restes 
vegetals quan no es podia fer foc. A la parcel·la 99 del carrer Carena d'El Serrat

15152012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria  : Expedient sancionador per abocament de runes al 
contenidor de la resta de poda

23232012/  /  2012/  /  

577Expedient de secretaria : expedient sancionador  per abocament de runes en 
un contenidor destinat a restes de poda

24242012/  /  2012/  /  
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SOSTENIBILITAT i MEDI 
AMBIENT

Regulació de l'impacte de les 
activitats

Disciplina d'activitats Infraccions ambientals
2583Codi 101.07.06.10 Sèrie

19Expedient d'ordre d'execució d'abocament d'aigües residuals a rasa i camps de 
conreu

221996/  /  1996/  /  

556Expedient de medi ambient, contaminació de pous morts 14142009/  /  2009/  /  

589Expedient de secretaria : Incoació procediment sancionador abocament de 
runes

15152013/  /  2013/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Abastament alimentari Cartilles de racionament
2587Codi 101.08.01.00 Sèrie

639Cartilles de racionament 1939/  /  1939/  /  

639Cartilles de racionament 1941/  /  1941/  /  

639Cartilles de racionament 1944/  /  1944/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Abastament alimentari Cens de racionament (per botigues)
2588Codi 101.08.01.00 Sèrie

149Documentació de gestió relativa al racionament de menjar de la població durant 
la Guerra Civil i la post-guerra; inspecció i estadístiques del proveïment

1897/07/08 1944/12/02

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Abastament alimentari Declaracions jurades de productes
2590Codi 101.08.01.00 Sèrie

384Projecte de senyalització rural del municipi de Castellnou de Bages: detall de la 
composició en cada suport

1995/  /  1995/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Estadístiques i declaracions 
agropecuàries

Censos, estadístiques i declaracions 
agropecuàries2600Codi 101.08.02.01 Sèrie

639Estadística de collites 1936/  /  1940/  /  

639Cens propietaris terres i collites 1936/  /  1940/  /  

639Declaració i autorització de collites i existències 1951/  /  1952/  /  

639Declaració de collites 1958/  /  1959/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Estadístiques i declaracions 
agropecuàries

Padrons d'agricultors i ramaders
2601Codi 101.08.02.01 Sèrie

153Documentació de gestió de l'activitat ramadera i agrícola de Castellnou 1851/  /  1939/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia 1904/  /  1906/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia: fulls d'inscripció del bestiar equí i 
mular

1906/  /  1906/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia 1908/  /  1913/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia 1915/  /  1925/  /  

131 Bestiar equí i mularExpedient de recompte general de ramaderia: fulls d'inscripció del bestiar equí i 
mular

1917/  /  1917/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia 1928/  /  1931/  /  

131Expedient de recompte general de ramaderia 1941/  /  1941/  /  

639Relació agricultors i superfícies conreades 1951/  /  1952/  /  

194Expedient de contractació de subministrament de mobiliari per la nova Casa de 
la Vila

1995/  /  1995/  /  

195Escriptures de servitud de pas per la Xarxa de Clavegueram del Serrat 2001/  /  2003/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Estadístiques i declaracions 
agropecuàries

Declaracions i autoritzacions de 
collites i existències2603Codi 101.08.02.01 Sèrie

638Declaracions jurades de finques rústiques 1945/  /  1945/  /  

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorResum collita 1953/  /  1954/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Ordenació de la producció 
agropecuària

Foment del sector agroalimentari
3104Codi 101.08.02.02 Sèrie

639Control de la producció i comerç d'elements reproductors animals i vegetal 1934/  /  1939/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Danys a l'agricultura Danys a l'agricultura per plagues o 
fenòmens meteorològics adversos2608Codi 101.08.02.03 Sèrie

129Llibre d'actes del ple extraordinari relatiu a la plaga de la fil·loxera 1895/  /  1895/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació de l'activitat 
agropecuària

Eleccions a cambres agràries Organització d'eleccions a cambres 
agràries2610Codi 101.08.02.04 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries 1919/  /  1919/  /  

171Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries 1995/  /  1995/  /  

327Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries 1996/  /  2007/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Regulació del comerç, les 
fires i els mercats

Gestió dels mercats Concessions i renovacions de 
parades als mercats ambulants2622Codi 101.08.03.02 Sèrie

614Avantprojecte del mercat setmanal 2008/  /  2008/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Foment de l'activitat 
econòmica i l'ocupació

Plans de promoció econòmica Plans i programes de promoció 
econòmica2637Codi 101.08.04.01 Sèrie

615Pla local de Juventut de Castellnou de Bages. Projecte tècnic compartit amb 
altres municipis

2009/  /  2013/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Foment de l'activitat 
econòmica i l'ocupació

Dinamització turística Promoció turística
2644Codi 101.08.04.03 Sèrie

73Expedient de promoció turística 1994/  /  1994/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Foment de l'activitat 
econòmica i l'ocupació

Dinamització ocupacional Activitats per al suport i la 
dinamització de la formació i 
l'ocupació

2646Codi 101.08.04.04 Sèrie

661Suport a la creació de llocs de treball 332016/  /  2016/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Foment de l'activitat 
econòmica i l'ocupació

Crèdit i emissió de moneda Emissions de moneda republicana
2655Codi 101.08.04.05 Sèrie

134Actes de visita d'inspecció de timbres i segells de l'Estat 1901/  /  1901/  /  

134Actes de visita d'inspecció de timbres i segells de l'Estat 1939/  /  1939/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Informació i defensa del 
consumidor

Campanyes de sensibilització en 
matèria de consum2659Codi 101.08.05.00 Sèrie

321Qüestionaris 1992/  /  1992/  /  

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

ORDENACIÓ i PROMOCIÓ 
DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Informació i defensa del 
consumidor

Informació al consumidor
2660Codi 101.08.05.00 Sèrie

321Estudi relatiu al servei de correus 2006/11/30 2006/11/30

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Expedients generals de lleves
2731Codi 101.09.01.00 Sèrie

641Expedient general de lleves 1926/  /  1940/  /  

642Expedient general de lleves 1941/  /  1948/  /  

327Expedient general de lleves 1989/  /  1993/  /  

327Expedient d'allistament 1995/  /  1995/  /  

327Expedient d'allistament individual 1996/  /  1996/  /  

327Expedient d'allistament 1997/  /  1999/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Llibres de balanços
1665Codi 101.09.01.01 Sèrie

169Expedient de rectificació del padró municipal d’habitants 1994/  /  1995/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Fulls d'inscripció familiar del padró 
municipal d'habitants2663Codi 101.09.01.01 Sèrie

153Documentació de gestió per l'elaboració dels censos i estadístiques generals 
de població

1857/  /  1944/  /  

134Fulls declaratoris del padró d'habitants. Inclou cèdules personals 1882/  /  1882/  /  

134Fulls declaratoris del padró d'habitants 1901/  /  1901/  /  

153Documentació de gestió per l'elaboració dels censos i estadístiques generals 
de població

1911/  /  1940/  /  

643Padró municipal d’habitants 1924/  /  1936/  /  

163Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1965/  /  1970/  /  

336Fulls d’inscripció del padró municipal d’habitants 1981/  /  1981/  /  

170Padró municipal d’habitants 1995/  /  1995/  /  

339Padró municipal d’habitants 1996/  /  1997/  /  

340Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants del Serrat (I) 1996/  /  2006/  /  

341Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants del Serrat (II) 1996/  /  2006/  /  

343Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de Pinedes 1997/  /  2006/  /  

343Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de la Figuerola 1997/  /  2006/  /  

343Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de la zona 
disseminada

1997/  /  2006/  /  

343Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants d' Argençola 1997/  /  2006/  /  

339Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants 331998/  /  2000/  /  

339Padró municipal d’habitants 1999/  /  1999/  /  

339Expedient de proposta de la xifra final del padró d'habitants 1999/  /  1999/  /  

339Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants 2000/  /  2002/  /  

339Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants 2001/  /  2002/  /  

342Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants del Serrat 2001/  /  2011/  /  

339Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants 2003/  /  2004/  /  

339Expedient d'aprovació de la xifra final del padró general d'habitants 2004/  /  2004/  /  

340Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de Pinedes 2005/  /  2011/  /  

339Extracte del padró d'habitants 2007/11/22 2007/11/22

339Llistat del padró d'habitants 2007/11/21 2007/11/21
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341Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de la Figuerola 2007/  /  2011/  /  

341Fulls d’inscripció d'alta o baixa del padró municipal d’habitants de la zona 
disseminada

2007/  /  2011/  /  

37Expedient de secretaria : aprovació xifres INE 2008/01/01 2008/01/01

569expedient de secretaria : aprovació xifres INE padró d'habitants 36362011/01/01 2011/01/01

569expedient de secretaria : baixa d'ofici del padró municipal 37372011/  /  2011/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Padrons municipals d'habitants
2664Codi 101.09.01.01 Sèrie

134Padró municipal d’habitants 1896/  /  1896/  /  

368Padró municipal d’habitants 1897/12/31 1897/12/31

368Padró municipal d’habitants 1900/12/31 1900/12/31

134Padró municipal d’habitants 1901/  /  1901/  /  

134Padró municipal d’habitants 1906/  /  1906/  /  

134Padró municipal d’habitants 1909/  /  1909/  /  

368Padró municipal d’habitants 1920/12/31 1921/01/01

643Padró municipal d’habitants 1924/  /  1936/  /  

134Quadern auxiliar d'altes i baixes del padró d'habitants 1925/  /  1925/  /  

134Quadern auxiliar d'altes i baixes del padró d'habitants 1927/  /  1927/  /  

644Padró municipal d’habitants 1940/  /  1957/  /  

644Padró municipal d’habitants 1940/  /  1957/  /  

163Padró municipal d’habitants 1960/  /  1960/  /  

125Certificacions de població 1992/  /  1994/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Registre d'altes del padró municipal 
d'habitants2666Codi 101.09.01.01 Sèrie

643Registre d’altesi baixes del padró municipal d’habitants 1931/  /  1936/  /  

103Variacions del padró municipal d'habitants 1979/  /  1980/  /  

170Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 1984/  /  1998/  /  

170Registre d’altes del padró municipal d’habitants 1987/12/28 1999/11/05

339Registre de variacions del padró municipal d’habitants 2003/  /  2003/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Registre de baixes del padró 
municipal d'habitants2667Codi 101.09.01.01 Sèrie

170Registre de baixes del padró municipal d’habitants 1987/12/21 1999/08/21

170Baixes del padró d'habitants, comunicats d'altres corporacions 1998/  /  1999/  /  

339Declaracions de baixa del padró municipal d’habitants 2000/  /  2007/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Padró d'habitants Revisions anuals del padró municipal 
d'habitants2669Codi 101.09.01.01 Sèrie

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1928/  /  1928/  /  

163Quadern auxiliar del padró d'habitants 1962/  /  1964/  /  

163Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants 1975/  /  1986/  /  

169Expedient per a la renovació del padró municipal d’habitants i fulls d'inscripció 1996/  /  1996/  /  

577Expedient de secretaria  : aprovació xifres INE 32322012/01/01 2012/01/01

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Modificació del padró 
d'habitants

Registre de variacions del padró 
municipal d'habitants2673Codi 101.09.01.02 Sèrie

163Altes i baixes del padró municipal d'habitants 1961/  /  1964/  /  

163Altes i baixes del padró municipal d'habitants 1980/  /  1982/  /  

163Variacions del padró municipal d'habitants 1989/  /  1990/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Modificació del padró 
d'habitants

Declaracions d'alta del padró 
municipal d'habitants2675Codi 101.09.01.02 Sèrie

644Altes i baixes padró d'habitants 1941/  /  1956/  /  

170Altes del padró d'habitants per comunicats de baixes d'altres corporacions 1998/  /  1999/  /  

339Comunicat de naixements, matrimonis i defuncions 1999/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Modificació del padró 
d'habitants

Declaracions de baixa del padró 
municipal d'habitants2676Codi 101.09.01.02 Sèrie

170Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 1987/  /  1998/  /  

661Baixa del padró d'habitants 17172016/  /  2016/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Modificació del padró 
d'habitants

Renovacions / confirmacions de 
l'empadronament per a persones 
estrangeres

2679Codi 101.09.01.02 Sèrie

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1935/  /  1935/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Registres de població Modificació del padró 
d'habitants

Treballs preliminars per a la formació 
dels censos generals i dels padrons 
municipals d'habitants

2680Codi 101.09.01.02 Sèrie

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1886/  /  1886/  /  

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1897/  /  1898/  /  

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1901/  /  1901/  /  

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1910/  /  1910/  /  

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1920/  /  1921/  /  

134Documentació de gestió per la confecció del padró general d'habitants 1925/  /  1925/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Estadístiques i censos de 
població

Censos de població i 
habitatges

Cens de població
2689Codi 101.09.02.01 Sèrie

643Cens de població 1930/  /  1940/  /  

644Cens de població 1940/  /  1940/  /  

643Cens electoral llei orgànica 1966/  /  1966/  /  

338Expedient de rectificació del cens electoral de les eleccions municipals 2003/05/  2003/05/  

338Expedient de rectificació del cens electoral de les eleccions a Corts Generals 2004/03/  2004/03/  

338Expedient de rectificació del cens electoral de les eleccions al Parlament de 
Catalunya

2006/  /  2006/  /  

338Expedient de rectificació del cens electoral 2007/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Estadístiques i censos de 
població

Estadístiques demogràfiques Butlletins de moviment natural de 
població2693Codi 101.09.02.02 Sèrie

614INE  Institut Nacional d'Estadística 2006/  /  2014/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Estadístiques i censos de 
població

Estadístiques demogràfiques Estadístiques de les entitats de 
població, edificis i albergs2696Codi 101.09.02.02 Sèrie

635Estadística general 1960/  /  1968/  /  

355Estadística de circulació de vehicles a la carretera de Santpedor a Castellnou 1993/  /  1998/  /  

321Estadístiques d'habitatge i edificació 1994/  /  1996/  /  

321Estadística de delictes i faltes 2001/  /  2002/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Estadístiques i censos de 
població

Estadístiques demogràfiques Informes i estadístiques de població
2697Codi 101.09.02.02 Sèrie

339Estadístiques generals de població 1993/  /  2006/  /  

567Expedient de secretaria  : Aprovació xifres INE, padró municipal d'habitants 22222010/01/01 2010/01/01

599Expedient de secretaria : Aprovació xifra INE a 1/01/13 i 1/901/14 43432014/  /  2014/  /  

02/06/2020 Pàgina 290 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Censos electorals Cens electoral
2702Codi 101.09.03.01 Sèrie

135Cens electoral 1870/  /  1900/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1916/  /  1916/  /  

135Memòria del cens electoral 1920/  /  1920/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1920/  /  1921/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1931/  /  1931/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1936/  /  1936/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1939/  /  1940/  /  

135Documentació de gestió per l'elaboració del cens electoral 1946/  /  1946/  /  

643Cens electoral llei orgànica 1966/  /  1966/  /  

335Cens electoral 2000/  /  2000/  /  

335Cens electoral 2002/  /  2002/  /  

334Cens electoral de les eleccions de Parlament de Catalunya de novembre 2003/  /  2003/  /  

334Cens electoral de les eleccions municipals 2003/03/01 2003/03/01

334Cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu 2004/06/13 2004/06/13

334Cens electoral de les eleccions a les Corts Generals 2004/03/14 2004/03/14

334Cens electoral del referèndum de la Constitució Europea 2005/  /  2005/  /  

338Llista d’altes i baixes d’electors 2005/  /  2006/  /  

334Cens electoral del referèndum de l'Estatut de Catalunya 2006/  /  2006/  /  

334Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2006/11/01 2006/11/01

335Cens electoral 2006/  /  2006/  /  

335Cens electoral de les eleccions municipals 2007/05/27 2007/05/27

335Cens electoral de les eleccions a Corts generals 2008/03/09 2008/03/09

335Cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu 2010/11/28 2010/11/28

335Cens electoral de les eleccions municipals 2011/  /  2011/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Censos electorals Revisions mensuals del Cens electoral
2707Codi 101.09.03.01 Sèrie

135Revisió del cens electoral 1899/  /  1900/  /  

95Revisió del cens electoral 1967/  /  1967/  /  

95Revisió del cens electoral 1989/  /  1990/  /  

96Revisió del cens electoral 1991/  /  1991/  /  

95Revisió del cens electoral 1992/  /  1994/  /  

172Revisions mensuals del cens electoral 1995/  /  1998/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Reclamacions i recursos a la taxa de 
rodatge i arrossegament de vehicles 
que no estiguin gravats per l'impost 

2026Codi 101.09.03.02 Sèrie

135Expedient d’eleccions de regidors 1891/  /  1891/  /  

135Expedient d’eleccions de regidors i actes de les eleccions 1899/  /  1899/  /  

135Expedient d’eleccions de regidors 1899/  /  1899/  /  

135Expedient d’eleccions de regidors 1903/  /  1903/  /  

135Expedient d’eleccions de regidors 1905/  /  1905/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Celebracions de referèndums i 
plebiscits2713Codi 101.09.03.02 Sèrie

643Expedient de celebració de referèndum aucessió jefatura de l'estat 1947/  /  1947/  /  

92Expedient de celebració de referèndum de canvi de règim polític 1976/  /  1976/  /  

92Expedient de celebració de referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 1979/10/  1979/10/  

92Expedient de celebració de referèndum de l'Estatut de Catalunya 1979/  /  1979/  /  

93Expedient de celebració de referèndum de l'OTAN 1986/  /  1986/  /  

338Expedient de celebració de referèndum de la Constitució Europea 2005/  /  2005/  /  

338Expedient de celebració de referèndum de l'Estatut d'Autonomia 2006/06/18 2006/06/18
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions a Corts Generals
2714Codi 101.09.03.02 Sèrie

92Expedient d'eleccions a Corts generals 1977/  /  1977/  /  

92Expedient d'eleccions a Corts generals 1977/  /  1977/  /  

92Expedient d'eleccions a Corts generals 1979/  /  1979/  /  

92Expedient d'eleccions a Corts generals 1982/  /  1982/  /  

93Expedient d’eleccions parcials al Senat 1983/  /  1983/  /  

93Expedient d'eleccions a Corts generals 1986/  /  1986/  /  

94Expedient d'eleccions a Corts generals 1989/  /  1989/  /  

94Expedient d'eleccions a Corts generals 1993/  /  1993/  /  

171Expedient d'eleccions a Corts generals 1996/  /  1996/  /  

176Expedient d'eleccions a Corts generals 2000/  /  2000/  /  

337Expedient d'eleccions a Corts generals 2004/03/14 2004/03/14

337Expedient d'eleccions a Corts generals 2008/03/09 2008/03/09

338Expedient d'eleccions a Corts generals 2011/11/11 2011/11/11

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions al Parlament de Catalunya
2715Codi 101.09.03.02 Sèrie

92Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1980/  /  1980/  /  

93Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1984/  /  1984/  /  

93Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1988/  /  1988/  /  

94Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1992/  /  1992/  /  

171Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

176Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1999/  /  1999/  /  

337Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2003/11/16 2003/11/16

337Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2006/11/01 2006/11/01

337Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2010/11/28 2010/11/28
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions al Parlament Europeu
2716Codi 101.09.03.02 Sèrie

93Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 1987/  /  1987/  /  

94Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 1989/  /  1989/  /  

94Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 1994/  /  1994/  /  

338Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 2004/06/13 2004/06/13

338Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 2009/06/07 2009/06/07

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions municipals
2717Codi 101.09.03.02 Sèrie

135Expedient d'eleccions municipals 1901/  /  1901/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1948/  /  1948/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1948/  /  1948/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1962/  /  1962/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1962/  /  1962/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1963/  /  1963/  /  

643Expedient d'eleccions municipals 1963/  /  1963/  /  

92 ConsellersExpedient d'eleccions municipals 1973/  /  1973/  /  

92Expedient d'eleccions municipals 1979/  /  1979/  /  

93Expedient d'eleccions municipals 1983/  /  1983/  /  

93Expedient d'eleccions municipals 1987/  /  1987/  /  

94Expedient d'eleccions municipals 1991/  /  1991/  /  

171Expedient d'eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

177Expedient d'eleccions municipals 1999/  /  1999/  /  

337Expedient d'eleccions municipals 1999/06/28 1999/06/28

337Expedient d'eleccions municipals 2003/05/25 2003/05/25

337Expedient d'eleccions municipals 2007/05/27 2007/05/27

338Expedient d'eleccions municipals 2011/05/22 2011/05/22
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Gestió de processos electorals
2718Codi 101.09.03.02 Sèrie

153Documentació de gestió d'eleccions a diferents institucions: ajuntament, Corts, 
cambres agràries, Diputacions Provincials, etc.

1857/02/26 1944/01/05

589Expedient de secretaria: renovació càrrec Jutges de Pau 112013/  /  2013/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Actes d'elecció de compromissaris 
per a Senadors2719Codi 101.09.03.02 Sèrie

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1898/  /  1898/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1899/  /  1899/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1900/  /  1900/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1901/  /  1901/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1903/  /  1903/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1905/  /  1905/  /  

135Eleccions de procuradors a Corts en representació dels municipis 1905/  /  1905/  /  

135Expedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1910/  /  1910/  /  

135 ActaExpedient d’elecció de compromissaris per a Senadors 1916/  /  1916/  /  

643Llista d’electors per a compromissaris per a Senadors 1918/  /  1923/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions a procuradors a Corts 
Generals2720Codi 101.09.03.02 Sèrie

135Eleccions de procuradors a Corts en representació del municipi 1898/  /  1898/  /  

135Eleccions de procuradors a Corts en representació del municipi 1899/  /  1899/  /  

135Eleccions de procuradors a Corts en representació dels municipis 1903/  /  1903/  /  

92Eleccions de procuradors de Corts en representació dels municipis 1952/  /  1952/  /  

92Eleccions de procuradors de Corts en representació dels municipis 1971/  /  1971/  /  

92Eleccions de procuradors de Corts en representació dels municipis 1974/  /  1974/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions de Diputats Provincials
2725Codi 101.09.03.02 Sèrie

135Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1901/  /  1901/  /  

135 CortsExpedient d’eleccions de Diputats Provincials 1901/  /  1901/  /  

135Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1905/  /  1905/  /  

135Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1909/  /  1909/  /  

643Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1927/  /  1931/  /  

92Expedient d’eleccions de Diputats Provincials 1974/  /  1974/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Processos electorals Processos electorals i 
referèndums

Eleccions de regidors
2726Codi 101.09.03.02 Sèrie

135 ConsellersExpedient d’eleccions de regidors 1889/  /  1889/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Gestió dels serveis militars Allistament militar Exempcions de mossos de lleva
2730Codi 101.09.04.01 Sèrie

136Expedient d'exempció de mosso 1915/  /  1915/  /  

136Expedient d'exempció de mosso 1916/  /  1916/  /  

136Expedient d'exempció de mosso 1920/  /  1920/  /  

136Expedient d'exempció de mosso 1923/  /  1923/  /  

136Expedient d'exempció de mosso 1924/  /  1924/  /  

136Expedient d'exempció de mosso 1925/  /  1925/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ i ELECCIONS Gestió dels serveis militars Allistament militar Expedients generals de lleves
2731Codi 101.09.04.01 Sèrie

138Documentació de gestió per l'elaboració de les quintes 1861/  /  1864/  /  

136Expedient d'allistament i remplaç 1895/  /  1898/  /  

137Expedient de remplaç i allistament 1899/  /  1899/  /  

137Expedient de remplaç i allistament 1900/  /  1900/  /  

137Expedient de remplaç i allistament 1901/  /  1901/  /  

137Expedient de remplaç i allistament 1902/  /  1902/  /  

137Expedient d'exempció de mossos i expedients individuals 1903/  /  1903/  /  

137Expedient d'exempció de mossos i expedients individuals 1904/  /  1904/  /  

137Expedient d'exempció de mossos; expedients individuals i expedient de remplaç 
i allistament

1905/  /  1905/  /  

138Expedient d'allistament i remplaç 1909/  /  1909/  /  

640Expedient general de lleves 1910/  /  1925/  /  

136Expedient d'exempció dels mossos 1921/  /  1921/  /  

138Fitxes de classificació d'allistament i remplaç 1940/  /  1940/  /  

90Revisió de l'allistament 1951/  /  1953/  /  

90Revisió de l'allistament 1952/  /  1954/  /  

90Revisió de l'allistament 1953/  /  1955/  /  

90Revisió de l'allistament 1954/  /  1956/  /  

90Revisió de l'allistament 1955/  /  1957/  /  

90Remplaç de l'allistament 1955/  /  1962/  /  

90Revisió de l'allistament 1956/  /  1958/  /  

90Revisió de l'allistament 1958/  /  1960/  /  

91Revisió de l'allistament 1959/  /  1961/  /  

91Revisió de l'allistament 1960/  /  1962/  /  

91Revisió de l'allistament 1961/  /  1963/  /  

91Remplaç de l'allistament 1963/  /  1966/  /  

91Remplaç de l'allistament 1971/  /  1975/  /  

91Remplaç de l'allistament 1977/  /  1977/  /  

103Documentació de gestió de l'allistament 1979/  /  1980/  /  
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104Documentació de gestió de l'allistament 1981/  /  1981/  /  

105Documentació de gestió de l'allistament 1982/  /  1982/  /  

106Documentació de gestió de l'allistament 1983/  /  1983/  /  

107Documentació de gestió de l'allistament 1984/  /  1984/  /  

91Remplaç de l'allistament 1984/  /  1992/  /  

108Documentació de gestió de l'allistament 1985/  /  1985/  /  

109Documentació de gestió de l'allistament 1986/  /  1986/  /  

110Documentació de gestió de l'allistament 1987/  /  1987/  /  

115Documentació de gestió de l'allistament 1990/  /  1990/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Gestió dels serveis militars Prestació social substitutòria Expedients generals de la Prestació 
Social Substitutòria2742Codi 101.09.04.03 Sèrie

327Expedient general de la prestació social substitutòria 1993/  /  1999/  /  

327Expedients personals de la prestació social substitutòria 1995/  /  1999/  /  

327Expedients personals de la prestació social substitutòria 1999/  /  2001/  /  

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

POBLACIÓ i ELECCIONS Gestió dels serveis militars Béns subjectes a requisa 
militar

Cens de béns subjectes a requisa 
militar2746Codi 101.09.04.04 Sèrie

642Cens de béns subjectes a requisa militar 1944/  /  1959/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Planificació dels serveis 
culturals, de l'esport i el lleure

Plans de Joventut
2748Codi 101.10.01.00 Sèrie

576Expedient de secretaria  : Reconeixement Servei d'Informació Juvenil 332012/  /  2012/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Gestió dels equipaments 
culturals, de l'esport i el lleure

Gestió d'equipaments culturals
2752Codi 101.10.02.00 Sèrie

614Dipòsit restes arqueològiques al museu municipal 2004/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Activitats culturals Festes i espectacles Organització de festes i espectacles
2758Codi 101.10.03.01 Sèrie

200Expedient d'organització d'activitat i iniciatives cultural relatiu al concurs de 
samarreta de festa major

2005/  /  2005/  /  

200Expedient d'organització d'activitat i iniciatives cultural relatiu al cicle de música 
"música entre dos móns"

2005/  /  2005/  /  

200Expedient d'organització d'activitat i iniciatives cultural relatiu al concurs de 
pintura ràpida de la festa major

2007/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Activitats culturals Festes i espectacles Organització de la Festa Major
2759Codi 101.10.03.01 Sèrie

149Documentació de gestió relativa a la beneficència i assistència social 1935/04/  1940/12/06

120Expedient d'organització de la festa major 1993/  /  1993/  /  

122Expedient d'organització de la festa major 1994/  /  1994/  /  

124Expedient d'organització de la festa major de 1995 1995/  /  1995/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 1996/  /  1996/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 1997/  /  1997/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 1999/  /  1999/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2000/  /  2000/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2001/  /  2001/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2002/  /  2002/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2003/  /  2003/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2004/  /  2004/  /  

200Expedient d'organització de festa popular 2005/  /  2005/  /  

200Expedient d'organització de festa popular 2006/  /  2006/  /  

200Expedient d'organització de festa popular 2007/  /  2007/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2007/  /  2007/  /  

406Contractació per la direcció de les obres d'urbanització de La Figuerola 2007/  /  2007/  /  

324Expedient d'organització de la festa major 2010/  /  2010/  /  

565Concurs de pintura ràpida Festa Major 2011/  /  2011/  /  

565Festa Major, programa i persones que han pagat anuncis 2012/  /  2012/  /  

565Concurs de pintura ràpida Festa Major 2012/  /  2012/  /  

565Festa Major, programa, llistat col·laboradors 2013/  /  2013/  /  

565Concurs de pintura ràpida. Festa Major 2013 2013/  /  2013/  /  

565Fira bosquerols i carboners 2013/  /  2013/  /  

565Festa Major, programa, llistat col·laboradors 2014/  /  2014/  /  

565Concurs de pintura ràpida. Festa Major 2014/  /  2014/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Activitats culturals Promoció de la cultura, la 
recerca i la creativitat

Organització d'activitats i iniciatives 
culturals2761Codi 101.10.03.02 Sèrie

73Expedient d'organització d'activitat i iniciatives cultural 1999/  /  2004/  /  

565Treballs arqueològics al Turó de Cal Ticó 2008/  /  2008/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Activitats esportives i de lleure Organització d'activitats esportives
2768Codi 101.10.04.00 Sèrie

73Expedient d'organització d'activitat esportiva 1994/  /  2005/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Patrimoni cultural Excavacions arqueològiques
2775Codi 101.10.05.00 Sèrie

73Expedient relatiu a les excavacions arqueològiques al jaciment del Turó, al nord 
de Cal Ticó,

2008/  /  2008/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Patrimoni cultural Expedients del patrimoni 
historicoartístic i natural2776Codi 101.10.05.00 Sèrie

20Projecte de restauració de l'església de Sant Andreu de Castellnou de Bages 1983/  /  1990/  /  

73Expedients del patrimoni historicoartístic i natural 1998/  /  2006/  /  

661Esmena error catàleg masies i cases rurals 25252016/  /  2016/  /  

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

SERVEIS CULTURALS, DE 
L'ESPORT i EL LLEURE

Patrimoni cultural Inventaris o catàlegs dels béns que 
conformen el patrimoni cultural2778Codi 101.10.05.00 Sèrie

365Aprovació provisional del catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable a Castellnou de Bages: annex 1, fitxes de catàleg i cases rurals

2010/10/01 2010/10/04

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

SERVEIS PER A 
L'EDUCACIÓ

Planificació i control escolar Calendaris escolars
2780Codi 101.11.01.00 Sèrie

321Expedient relatiu a la petició de cicles formatius 33331997/  /  1997/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

SERVEIS PER A 
L'EDUCACIÓ

Planificació i control escolar Gestió del servei públic de transport 
escolar2788Codi 101.11.01.00 Sèrie

614departament d'educació pel servei de bus a Castellnou de Bages 2011/  /  2014/  /  

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

SERVEIS PER A 
L'EDUCACIÓ

Gestió dels centres educatius 
propis

Plans i programes de centres 
educatius propis

Plans anuals dels centres educatius 
(PAC)2800Codi 101.11.02.01 Sèrie

149Documentació de gestió relativa a la instrucció pública i ensenyament dels 
infants

1872/09/12 1944/10/24

380Expedient de secretaria : Pla Local de Joventut, Família i Infància 26262010/  /  2010/  /  

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

SERVEIS PER A 
L'EDUCACIÓ

Gestió dels centres educatius 
propis

Alumnat dels centres 
educatius propis

Expedients d'alumnes
2807Codi 101.11.02.02 Sèrie

321Expedient d'ensenyament primari 2007/  /  2007/  /  

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

SERVEIS PER A 
L'EDUCACIÓ

Gestió dels centres educatius 
propis

Serveis complementaris en 
centres educatius propis

Control de menús escolars
2810Codi 101.11.02.03 Sèrie

326Informes sanitaris de control de menjadors col·lectius 2007/  /  2007/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Planificació dels serveis per al 
benestar i la salut

Plans i programes d'atenció i 
promoció social2820Codi 101.12.01.00 Sèrie

615Pla d'actuació de Castellnou de Bages 2012/  /  2012/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Planificació dels serveis per al 
benestar i la salut

Programes anuals d'activitats de 
centres assistencials per a gent gran i 
persones discapacitades

2822Codi 101.12.01.00 Sèrie

321Estudi relatiu a la gent gran de Castellnou de Bages 2004/  /  2004/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels equipaments per 
al benestar i la salut

Gestió dels equipaments per al 
benestar i la salut2824Codi 101.12.02.00 Sèrie

326Memòries dels serveis d'assistència social 2002/  /  2002/  /  

326Memòries dels serveis d'assistència social 2003/  /  2003/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Promoció i protecció de la 
salut

Actuacions i programes de 
salut

Atenció mèdica
2845Codi 101.12.03.01 Sèrie

321Estudi d'infància i família 2004/  /  2004/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Expedients personals i 
familiars

Expedients personals i familiars 
generats per benestar social2853Codi 101.12.04.01 Sèrie

646 Documents entregats per l'ajuntament de SantpedorExpedient de sol·licitud de títol de família nombrosa 1942/  /  1942/  /  

326Expedients d'assistència social 1992/  /  2002/  /  

326Expedient d'assistència social relatiu a la liquidació dels comptes compartits per 
l'assistència social.

2000/  /  2001/  /  

326Expedient d'assistència social relatiu a la creació de fitxers de dades personals 
de la Xarxa d'Informació dels Serveis Socials d'Atenció primària (XICA)

2005/  /  2005/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a l'autonomia Atenció domiciliària
2855Codi 101.12.04.02 Sèrie

615Serveis Socials. Servei d'atenció domiciliària 2009/  /  2013/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a la inclusió i cohesió 
social

Ajuts familiars o personals
2864Codi 101.12.04.03 Sèrie

326Expedients d'assistència social 1992/  /  2002/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a la inclusió i cohesió 
social

Atenció a la família
2868Codi 101.12.04.03 Sèrie

214Treballs en benefici de la comunitat 2007/  /  2007/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a la inclusió i cohesió 
social

Expedients de l'Auxili Social
2888Codi 101.12.04.03 Sèrie

326Expedients d'auxili social, 2002/  /  2002/  /  

326Expedient d'auxili social 2004/  /  2004/  /  

326Expedient d'auxili social 2009/  /  2009/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a la inclusió i cohesió 
social

Expedients dels orfes de guerra
2892Codi 101.12.04.03 Sèrie

148Documentació de gestió per l'atenció als refugiats i víctimes de guerra 1938/04/18 1938/09/05

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Atenció al benestar social Atenció a la inclusió i cohesió 
social

Sol·licituds de títols de família 
nombrosa2901Codi 101.12.04.03 Sèrie

326Carnets de família nombrosa 1111111996/  /  1996/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels serveis funeraris Gestió de la titularitat de les 
sepultures

Registre de concessions temporals de 
sepultures2916Codi 101.12.07.01 Sèrie

378Expedient de secretaria : Conveni de col·laboració sistema de gestió de 
cementiris municipals (projecte CBAGES CEM)

40402009/  /  2009/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels serveis funeraris Gestió de la titularitat de les 
sepultures

Registre de nínxols del cementiri
2917Codi 101.12.07.01 Sèrie

325Registre de nínxols del cementiri 1999/  /  2003/  /  

02/06/2020 Pàgina 304 de 306



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels serveis funeraris Gestió de la titularitat de les 
sepultures

Transmissions de drets de sepultura
2922Codi 101.12.07.01 Sèrie

325Transmissió de la concessió de dret funerari 2004/  /  2004/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels serveis funeraris Enterraments Contractacions de serveis funeraris 
per part de la ciutadania2923Codi 101.12.07.02 Sèrie

325Expedient d'autorització d'enterrament de cadàver 2004/  /  2004/  /  

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

SERVEIS PER AL 
BENESTAR i LA SALUT

Gestió dels serveis funeraris Enterraments Trasllats de restes
2930Codi 101.12.07.02 Sèrie

325Expedient de trasllat de restes 1999/  /  2002/  /  

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

SEGURETAT i PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Planificació de la seguretat i 
protecció ciutadana

Plans de protecció civil municipal / 
comarcal3067Codi 101.13.01.00 Sèrie

569Expedient de secretaria  : Pla de protecció civil- manual protecció de nevades 
(PAM nevades)

25252011/  /  2011/  /  

591Expedient de secretaria : actualització pels canvis en els càrrecs operatius del 
pla de protecció civil de Castellnou de Bages

46462013/  /  2013/  /  

601Pla de Prevenció d'Incendis 22222014/  /  2014/  /  

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

SEGURETAT i PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Actuacions dels cossos de 
seguretat i protecció ciutadana

Plans especials d'emergència 
municipal2939Codi 101.13.02.00 Sèrie

98Delegació del Pla d'emergència municipal del Bages 18181992/  /  1992/  /  

169Expedient de sol·licitud de subvenció per l'Associació de Defensa Forestal 
(ADF) a la Diputació de Barcelona pel Pla de Prevenció d'Incendis

1994/  /  1994/  /  

64Plans d'Actuació Municipal d'Emergències contra incendis 1999/  /  2006/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Castellnou de Bages

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

SEGURETAT i PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Actuacions dels cossos de 
seguretat i protecció ciutadana

Comunicats de serveis (de vigilància 
nocturna)2965Codi 101.13.02.00 Sèrie

214Calendari dels primers brigades del SOC 2010/  /  2011/  /  

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

SEGURETAT i PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Control d'armes Permisos d'armes
2971Codi 101.13.04.00 Sèrie

327Permís d'armes 2002/  /  2002/  /  

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

SEGURETAT i PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Control d'armes Requises d'armes
2973Codi 101.13.04.00 Sèrie

140Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari 1905/  /  1907/  /  
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