
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.01.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. 
TERME MUNICIPAL. 
SÍMBOLS LOCALS

1Còpia de la concòrdia entre els regidors particulars i habitants de les parròquies 
de Subirats, Sant Pau d'Ordal, Sant Pere de Lavern i de les masies de la 
parròquia de Sant Sadurní i els regidors particulars i habitants de la vila de Sant 
Sadurní

1724/07/22 1724/07/22

1 Són còpies manuscrites realitzades durant el segle XIX. Acta i Reial Cèdula de la separació de la vila de Sant Sadurní de les altres 
parròquies de Subirats.

1764/  /  1764/  /  

1 Inclou les actes de delimitació i amollonament amb els termes de 
Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, Cervelló, La 
Granada, Puigdàlber, Pla del Penedès, Lavid, Santa Fe i Gelida. 

Actes de delimitació i amollonament del terme municipal. 1890/  /  1899/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals d'Avinyonet i Subirats.

1913/  /  1913/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions i els treballs 
topogràfics. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Santa Fe i Subirats.

1914/  /  1914/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions i els treballs 
topogràfics. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals d'Olesa de Bonesvalls i Subirats.

1914/  /  1915/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions i els treballs 
topogràfics. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Vallirana i Subirats.

1914/  /  1917/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions i els treballs 
topogràfics. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Gelida i Subirats.

1914/  /  1917/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions i els treballs 
topogràfics. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Cervelló i Subirats.

1914/  /  1917/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions, els treballs 
topogràfics i l'acta adicional de 1948. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Lavid i Subirats.

1914/  /  1948/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions, els treballs 
topogràfics i l'acta adicional de 1948. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals de Sant Sadurní d'Anoia i Subirats.

1914/  /  1948/  /  

1 Són fotocòpies dels originals que es conserven a l'Instituto 
Geográfico Nacional. Inclou l'acta de les operacions, els treballs 
topogràfics i l'acta adicional de 1948. 

Acta de reconeixement de la línia del terme i senyalament de mollons comuns 
als termes municipals del Pla del Penedes i Subirats.

1914/  /  1948/  /  

1  Expedient de constitució de l'entitat local menor de Sant Pau d'Ordal. 1926/  /  1927/  /  
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1 La Generalitat republicana va aprovar aquesta segregació, però 
l'anul.lació de la legislació catalana per part dels franquistes va 
frustrar finalment aquesta operació. 

Expedient d'agregació del barri de Sant Joan de Subirats a Sant Sadurní 
d'Anoia.

1931/  /  1938/  /  

1  Recomana intervencióExpedient de revisió de l'adscripció territorial de la Quadra del Gorner. 1932/  /  1932/  /  

1  Acta de delimitació dels barris de Subirats. 1966/  /  1966/  /  

1 Inclou fotocòpia dels capítols matrimonials de Joan Vendrell i Mata i 
Maria Massó i Badell, datat l'1 d'abril de 1883; fotocòpia  de 
l'establiment emfitèutic signat per Antònia Mata i Torrents a favor 
d'Audal Masana i Ventura, datat el 12 de maig de 1845, i d'altres 
fotocòpies de documents probatoris.

Expedient per al canvi de nom de l'entitat de població de "El Portazgo" pel d' "El 
Pago".

1975/  /  1978/  /  

1  D180/82Expedient de sol.licitud de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per la revisió 
dels límits territorials dels dos municipis.

1982/  /  1985/  /  

1  D113/85Qüestionari per l'el.laboració del Mapa Municipal de Catalunya. 1985/  /  1985/  /  

1  D324/87Expedient per l'adopció de l'acord municipal sobre la integració del municipi de 
Subirats a la comarca de l'Alt Penedes.

1987/  /  1987/  /  

1  D3/88Expedient de modificació de l'escut heràldic del municipi. 1987/  /  1993/  /  

1  D285/88Expedient d'aprovació de la bandera municipal. 1988/  /  1992/  /  

1  Expedient per a la delimitació dels termes de Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en 
l'indret del "Molí d'en Guineu".

1992/  /  1993/  /  

1  Expedient per a la delimitació dels termes de Subirats i Puigdàlber en l'indret d' 
"El Gorner".

1995/  /  1996/  /  

1208Acta de delimitació i amollonament de la perllongació del c/ Camí de la Creu 2002/  /  2002/  /  

Codi 101.01.02.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

1298Pacte de govern municipal: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Grup 
Municipal d'Independents (CID)

1999/07/20 1999/07/20
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Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.01.01

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Actes de sessions del Ple

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1857/  /  1874/  /  

3  Actes del Ple de l'Ajuntament 1877/  /  1890/  /  

4  Actes del Ple de l'Ajuntament 1891/  /  1902/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1902/  /  1903/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1903/  /  1904/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1904/  /  1905/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1905/  /  1907/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1907/  /  1908/  /  

5  Llibre d'actes del ple 1908/  /  1910/  /  

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

5  Llibre d'actes del ple 1911/  /  1913/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1913/  /  1914/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1914/  /  1916/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1916/  /  1917/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1917/  /  1919/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1919/  /  1921/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1921/  /  1923/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1923/  /  1925/  /  

6  Llibre d'actes del ple 1925/  /  1928/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1929/  /  1931/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1931/  /  1932/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1932/  /  1933/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1933/  /  1935/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1935/  /  1937/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1937/  /  1939/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1939/  /  1941/  /  

7  Llibre d'actes del ple 1941/  /  1942/  /  

8  Llibre d'actes del ple 1943/  /  1946/  /  

8  Llibre d'actes del ple 1946/  /  1954/  /  
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8  Llibre d'actes del ple 1954/  /  1970/  /  

9  Llibre d'actes del ple 1970/  /  1976/  /  

9  Llibre d'actes del ple 1976/  /  1981/  /  

9  Llibre d'actes del ple 1981/03/26 1982/12/30

9  Actes del Ple de l'Ajuntament 1983/04/15 1984/03/27

9  Actes del Ple de l'Ajuntament 1984/05/  1985/09/09

9  Actes del Ple de l'Ajuntament 1985/09/28 1986/11/14

10  Actes del Ple de l'Ajuntament 1986/11/20 1988/12/27

10  Actes del Ple de l'Ajuntament 1989/02/28 1990/03/09

10  Actes del Ple de l'Ajuntament 1990/09/03 1991/04/29

10  Actes del Ple de l'Ajuntament 1991/06/15 1993/12/23

10  Actes del Ple de l'Ajuntament 1994/03/07 1996/06/03

871Actes del Ple de l'Ajuntament 1996/07/24 1998/09/21

871Actes del Ple de l'Ajuntament 1998/11/16 2000/05/05

871Actes del Ple de l'Ajuntament 2000/06/05 2001/12/20

871Llibre d'actes del ple 2002/02/12 2003/04/28

883Actes del Ple de l'Ajuntament 1312003/06/05 2003/12/23

886Actes del Ple de l'Ajuntament 23142004/03/08 2004/12/20

886Actes del Ple de l'Ajuntament 34252005/01/10 2005/12/19

886Actes del Ple de l'Ajuntament 44352006/02/13 2006/12/18

887Actes del Ple de l'Ajuntament 52452007/01/15 2007/06/13

887Actes del Ple de l'Ajuntament 52452007/06/16 2008/12/19
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.01.02

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Expedients de sessions del Ple

314  Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament (convocatòries i fulls de 
remissió)

1991/  /  1994/  /  

314  Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament (convocatòries i fulls de 
remissió)

1995/  /  1998/  /  

892  Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament (convocatòries i fulls de 
remissió)

1999/  /  2003/  /  

892Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament (convocatòries i fulls de 
remissió)

1999/  /  2003/  /  

1298Règim de sessions del ple 2003/07/17 2003/09/27

1394Expedients de sessions del Ple 2009/01/  2009/12/  

1394Expedients de sessions del Ple 2010/01/  2010/05/  

1395Expedients de sessions del Ple 2010/06/  2011/11/06

1395Expedients de sessions del Ple 2011/02/  2011/11/  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.01.03

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Ordenances i reglaments

189 Es troben amb el Pressupost de l'exercici corresponent. Ordenances fiscals. 1917/  /  1917/  /  

189Ordenances fiscals. 1925/  /  1929/  /  

292  Reglament de Sanitat i Higiene de l'Ajuntament de Subirats. 1927/  /  1928/  /  

189Ordenança reguladora de l'exacció sobre l'increment del valor dels terrenys. 1934/  /  1934/  /  

189Ordenances fiscals. 1937/  /  1941/  /  

189Ordenances fiscals. 1938/  /  1942/  /  

189 Es troben amb el Pressupost de l'exercici corresponent. Ordenances fiscals. 1940/  /  1940/  /  

189 Es troben amb el Pressupost de l'exercici corresponent. Inclou 
l'ordenança reguladora del repartiment extraordinari per cobrir les 
depeses de la revisió de l'amillarament. 

Ordenances fiscals. 1944/  /  1944/  /  

189 Es troben amb els Pressupostos dels exercicis corresponents. Ordenances fiscals. 1945/  /  1946/  /  

189 Es troben amb els Pressupostos dels exercicis corresponents. Ordenances fiscals. 1948/  /  1949/  /  

11  Ordenances muncipals de policia i bon govern. 1949/  /  1949/  /  

189 Es troben amb el Pressupost de l'exercici corresponent. Ordenances fiscals. 1950/  /  1950/  /  

189 Es troben amb el Pressupost de l'exercici corresponent. Ordenances fiscals. 1952/  /  1952/  /  

11  Expedients de modificació i imposició de les ordenances fiscals. 1953/  /  1974/  /  

11  Expedients d'ordenació i imposició de les ordenances fiscals. 1978/  /  1982/  /  

11  Expedient de modificació de les ordenances fiscals. 1983/  /  1984/  /  

188  Expedient de modificació, ordenació i imposició de les ordenances fiscals. 1985/  /  1986/  /  

188  Refosa de les ordenances fiscals. 1986/  /  1988/  /  

188  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1987/  /  1987/  /  

11  Expedient de modificació i aprovació de les ordenances fiscals. 1988/  /  1989/  /  

17  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1990/  /  1990/  /  

17  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1991/  /  1991/  /  

190  Expedient d'aprovació del Reglament del Consell Municipal de Cultura. 1991/  /  1991/  /  

17  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1992/  /  1992/  /  

17  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1993/  /  1993/  /  

17  Expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora del subministrament 
d'aigua potable.

1994/  /  1994/  /  

17  Expedient de modificació d'ordenançes fiscals. 1995/  /  1995/  /  

09/04/2015 Pàgina 6 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

17  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1996/  /  1996/  /  

894  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1997/  /  1997/  /  

894  Expedient de modificació de les ordenances fiscals 1997/  /  1997/  /  

894  Expedient d'aprovació i ordenances fiscals. 1997/  /  1997/  /  

1312Reglament del servei municipal de distribució domiciliària d'aigua potable 1998/  /  1998/  /  

894  Expedient de modificació de les ordenances fiscals 1999/  /  1999/  /  

1295Expedient de modificació de les ordenances fiscals núm. 4, reguladora de 
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

1999/  /  1999/  /  

1295Expedient d’aprovació de les ordenances municipals reguladora de: la 
intervenció intergral de l'admistració municipal en les activitats i instal·lacions

1999/  /  1999/  /  

1295Expedient de modificació de les ordenances fiscals núm 18, reguladora de la 
taxa del servei de l'escola bressol

1999/  /  1999/  /  

1295Ordenances fiscals 2000/  /  2000/  /  

1295Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2000/  /  2000/  /  

1295Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2002/  /  2002/  /  

1295Ordenances fiscals 2002/  /  2002/  /  

1295Expedient de modificació de la ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació del ingressos de dret public municipal

2002/  /  2002/  /  

1296Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2003/  /  2003/  /  

1296Ordenances fiscals 2003/  /  2003/  /  

1296Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2004/  /  2004/  /  

1296Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2005/  /  2005/  /  

1296Ordenances fiscals 2005/  /  2005/  /  

1297Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2006/  /  2006/  /  

1297Ordenances fiscals 2006/  /  2006/  /  

1297Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de 
radiocomunicació

2006/  /  2006/  /  

1297Ordenança municipal de tinença d'animals 2006/  /  2006/  /  

1297Expedient de modificació de les ordenances fiscals 2007/  /  2007/  /  

1297Ordenances fiscals 2007/  /  2007/  /  

1384Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2009/  /  2009/  /  

1384Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2011/  /  2011/  /  

1384Expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladora de la taxa per a 
la prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals

2012/  /  2012/  /  
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1384Expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladora de la  prestació 
de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i 
instal.lacions

2012/  /  2012/  /  

1384Expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladora de la taxa per a 
la prestació del servei de depuradora a sectors industrials

2012/  /  2012/  /  

1384Expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladora de la taxa del 
servei de les escoles bressol

2012/  /  2012/  /  

1384Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 2012/  /  2012/  /  

Codi 101.01.02.01.04

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Constitució de l'Ajuntament

200  Expedient de constitució de la Comissió Gestora Municipal. 1933/  /  1933/  /  

200  Programa d'actuació del govern municipal. 1934/  /  1934/  /  

200  Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1955/  /  1955/  /  

200  Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1964/  /  1964/  /  

200  Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1974/  /  1974/  /  

201  D176/85Expedient de dissolució de la Comissió Municipal Permanent i de constitució de 
la Comissió de Govern.

1985/  /  1985/  /  

200  D262/87Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1987/  /  1987/  /  

201  D274/87Expedient de constitució de la Comissió de Govern. 1987/  /  1987/  /  

317  Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1991/  /  1991/  /  

317  Expedient de constitució de l'Ajuntament. 1995/  /  1995/  /  

1297Expedient de constitució de l'Ajuntament 1999/06/25 1999/07/03

1298Expedient de constitució de l'Ajuntament 1999/07/03 1999/07/03

1298Expedient de constitució de l'Ajuntament 2003/05/28 2003/07/21
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Codi 101.01.02.01.05

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Càrrecs municipals

17 Recomana intervenció.Acta de canvi d'Alcalde. 1861/  /  1861/  /  

200  Relació de regidors. 1926/  /  1926/  /  

200  Expedient de suspensió d'Alcalde. 1932/  /  1932/  /  

200  Sol.licitud de designació de nou regidor pel P.S.U.C. 1937/  /  1937/  /  

200  Credencial de regidor. 1940/  /  1940/  /  

200  Expedients de renúncia del regidor Magí Vendrell, i presa de possessió de 
Jaume Crivillès.

1979/  /  1979/  /  

200  Fitxa de composició de l'Ajuntament. 1979/  /  1979/  /  

200  Credencial de regidor. 1979/  /  1979/  /  

200  D158/84Actes de presa de possessió i renúncia de regidors. 1984/  /  1985/  /  

200  Expedient de declaració de compatibilitat de regidor. 1985/  /  1985/  /  

201  D148/85Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde. 1985/  /  1985/  /  

285  D204/86Nomenament de representant municipal als consells escolars de les escoles de 
Subirats.

1986/  /  1986/  /  

201  D175/89Cessaments i nomenaments de membres de la Comissió de Govern. 1989/  /  1990/  /  

200  Acta de presa de possessió de Pere Soler i renúncia de Josep Vendrell. 1991/  /  1991/  /  

317  Declaracions de bèns i activitats dels regidors. 1991/  /  1991/  /  

317  Expedient de nomenament de regidor-tresorer. 1991/  /  1994/  /  

317  Expedient de presa de possessió de Francesc Sardà en substitució de Serafí 
Llopart.

1992/  /  1992/  /  

317  Expedient de dimissió d'Eva Alsina i presa de possessió de Francesc Casas. 1993/  /  1993/  /  

317  Expedient de dimissió i renúncia dels regidors Josep Ollé i Marcel Surià, i presa 
de possessió d'Antoni Soler.

1994/  /  1995/  /  

1298Expedient de presa de possessió del regidor Josep Ma Olivella i Rossell 1998/  /  1998/  /  

1298Expedient de renúncia del regidor Josep Vendrell i Ferret 1998/  /  1998/  /  

1298Expedient de destitució del regidor Juli Bàrcena i Sanjosé, regidor delegat 
d'Obres i Urbanisme

1999/06/19 1999/05/26

1298Nomenament de tinents d'alcade, tresorer i representants de l'administració 1999/  /  2000/  /  

1298Expedient de dedicació exclusiva de l'alcade Miquel Vendrell i Vendrell 1999/09/01 2001/03/30

1298Expedient de dimissió del regidor Francesc Olivella i Sadurní 2000/03/03 2000/03/13
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

1298Expedient de presa de possessió del regidor Pere Catasús Vilamós 2000/03/13 2002/03/14

1298Canvis de regidories 2001/  /  2001/  /  

1298Nomenament del representant municipal a diverses entitats 2001/  /  2002/  /  

1298Expedient de dimissió del regidor Raimon Olivella Sadurní 2002/06/03 2002/06/12

1298Expedient de dimissió del regidor Juli Bárcena San José 2002/03/05 2002/02/13

1298Expedient de presa de possessió del regidor Melcior Vendrell Amat 2002/06/10 2003/03/12

1298Expedient d'aprovació de les retribucions dels regidors 2003/07/04 2003/11/10

1298Expedient de presa de possessió del regidor Montserrat Vendrell Massana 2003/03/26 2003/04/18

1299Nomenament de tresorer 2003/06/17 2003/07/01

1299Nomenament de tinents d'alcade, membres de la Comissió de Govern, 
Delegació de competències i presidència de les comissions informatives

2003/06/17 2003/07/01

1299Nomenament del representant municipal a diverses entitats 2003/  /  2007/  /  

1299Expedients de delegacions de funcions 2004/  /  2007/  /  

1299Expedient de presa de possessió del regidor Daniel Ferret Mestre 2005/04/07 2005/06/05

1299Expedient de dimissió del regidor Fernando Domindo López Martínez 2005/02/18 2005/03/11

1299Expedient de dimissió del regidor Pere Guilera Massana 2005/06/28 2005/07/11

1299Expedient de presa de possessió del regidor Salvador Figueras i Clarasó 2005/07/20 2005/09/28

1299Delegació de les funcions de l'alcadia 2006/03/31 2006/04/14

1299Aprovació model de registre d'interessos dels membres electes 2007/05/14 2007/05/14
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.01.06

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Mocions

200  Expedient de la moció del Ple contra la possible instal.lació d'un centre 
penitenciari a Subirats.

1978/  /  1981/  /  

201  D29/79Expedient de l'adhesió a la campanya a favor de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya.

1979/  /  1979/  /  

201  D309/85Expedient de la moció contra la congelació de l'aportació de l'Estat als 
municipis.

1985/  /  1985/  /  

295  Moció de l'Ajuntament contra la proposta d'instal·lar un abocador de residus a 
Castellet i la Gornal.

1985/  /  1985/  /  

298  D78/86Expedient de la moció contra la proposta de creació de la Regió del Cava. 1986/  /  1986/  /  

201  D294/88Expedient de la moció contra els criteris de distribució del PCAL 1988. 1988/  /  1988/  /  

201  D325/88Mocions, precs i preguntes del Grup municipal C.D.S. 1988/  /  1988/  /  

201  D432/88Expedient de la moció de suport a la iniciativa de crear un segon canal de la 
C.C.R.TV.

1988/  /  1988/  /  

201  D90/88Expedient de la moció en favor de la celebració dels actes commemoratius del 
Mil.lenari de Catalunya.

1988/  /  1988/  /  

298  D417/88Expedient de declaració de suport a la moció per a la millora del servei de 
correus aprovat pel Consell Comarcal.

1988/  /  1988/  /  

201  D245/89Expedient de la moció de suport a la creació del Comitè Olímpic de Catalunya. 1989/  /  1989/  /  

944Moció sobre els Serveis Socials 1991/  /  1991/  /  

318  Mocions, precs i preguntes del grup municipal Nova Alternativa. 1991/  /  1995/  /  

318  Mocions, precs i preguntes del grup municipal CID. 1991/  /  1995/  /  

318  Mocions, precs i preguntes del grup municipal CiU. 1991/  /  1995/  /  

318  Expedient de moció de censura contra l'alcalde. 1994/  /  1995/  /  

892Propostes dels regidors del Grup Mixt 1995/  /  1999/  /  

892Propostes dels regidors d'ERC 1995/  /  1999/  /  

892Propostes dels regidors de CIU 1995/  /  1999/  /  

892Propostes dels regidors de CID 1995/  /  1999/  /  

892Propostes dels regidors de CIU 1996/  /  1999/  /  

888Expedient de moció presentat al ple 1997/  /  2003/  /  

888Mocions 1997/  /  2004/03/31

1325Moció d'adhesió a la Plataforma Pro-seleccions Esportives Catalanes 1998/  /  1998/  /  
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893Propostes dels regidors d'ERC 1999/  /  2003/  /  

893Propostes dels regidors de CIU 1999/  /  2003/  /  

893Propostes dels regidors de CID 1999/  /  2003/  /  

1298Expedient de moció de censura 2000/04/19 2000/05/05

889Mocions 2004/04/01 2005/12/31

890Mocions 2006/  /  2009/  /  

1385Expedient d’aprovació de moció 2010/  /  2010/  /  

1385Expedient d’aprovació de moció 2011/  /  2011/  /  

Codi 101.01.02.01.07

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell 
Municipal

Delegacions de serveis

1270Delegació a la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf de 
competències en matèria de sanejament i control de les aigües residuals

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

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.02.01

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Govern/Comissió Municipal 
Permanent

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

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1924/  /  1926/  /  

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1926/  /  1927/  /  

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1928/  /  1930/  /  

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1930/  /  1931/  /  

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1949/  /  1952/  /  

12  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1952/  /  1956/  /  

13  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1956/  /  1967/  /  

13  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1967/  /  1971/  /  

13  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1971/  /  1973/  /  

13  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1973/  /  1978/  /  

14  Llibre d'actes de la Comissió de Govern 1978/  /  1980/  /  

14  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent. 1980/  /  1983/  /  

14  Llibre d'actes de la Comissió Municipal Permanent 1983/  /  1985/  /  

14  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1985/  /  1986/  /  

14  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1986/  /  1988/  /  

15  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1988/  /  1989/  /  

15  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1989/  /  1990/  /  

15  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1990/  /  1990/  /  

15  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1990/  /  1991/  /  

15  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1991/  /  1992/  /  

315  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1994/  /  1995/  /  

315  Llibre d'actes de la Comissió de Govern. 1995/  /  1996/  /  

871Actes de la Comissió de Govern 1996/10/27 1997/06/30

872Actes de la Comissió de Govern 1997/07/03 1998/03/23

872Actes de la Comissió de Govern 1998/04/06 1998/11/11

872Actes de la Comissió de Govern 1998/11/23 1999/09/13

872Actes de la Comissió de Govern 1999/09/27 2001/01/10

872Actes de la Comissió de Govern 2001/01/17 2001/12/12

873Actes de la Comissió de Govern 2002/01/09 2002/11/27
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873Actes de la Comissió de Govern 2002/12/04 2003/08/27

883 Impreses en paper oficial amb segell de la Generalitat de CatalunyaActes de la Comissió de Govern 1452003/09/09 2004/01/28

1396Expedients de les sessions de la Junta de Govern Local 2009/01/  2009/12/  

1396Expedients de les sessions de la Junta de Govern Local 2010/01/  2010/03/  

Codi 101.01.02.02.02

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de 
Govern/Comissió Municipal 
Permanent

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

315  Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòries i fulls de 
remissió)

1991/  /  1994/  /  

315  Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòries i fulls de 
remissió)

1995/  /  1997/  /  

315  Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòries i fulls de 
remissió)

1998/  /  1998/  /  

1298Expedient de constitució de la Comissió de Govern 1999/07/08 2000/01/24

893Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòries i fulls de 
remissió)

1999/  /  2002/  /  

1298Expedient de constitució de la Comissió de Govern 2003/06/17 2003/07/14

873 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

36162004/01/14 2004/12/22

883 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

60362005/01/04 2005/12/31

884 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern  convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

85612006/01/11 2006/12/20

885 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

1212007/07/04 2007/12/21

884 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

98862007/01/03 2007/06/06

885 El núm. 36 està repetit en la darrera sessió del 2003 i en la primera 
del 2004

Expedients de sessions de la Comissió de Govern (convocatòria, full de 
remissió i esborrany de l'acta)

37132008/01/09 2008/12/17

1397Expedients de sessions de la Junta de Govern 2010/04/  2010/12/  

1397Expedients de sessions de la Junta de Govern 2011/01/  2011/08/  

1400Expedients de sessions de la Junta de Govern 2011/09/  2011/12/  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.02.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissió de Governació

17  Llibre d'actes de la Comissió de Governació. 1953/  /  1955/  /  

Codi 101.01.02.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Comissions informatives i 
especials

200  D17/79Expedient sobre la reorganització de les Comissions Informatives Municipals. 1979/  /  1979/  /  

168Expedient de la Comissió especial de comptes 1987/  /  1987/  /  

168Expedient de la Comissió especial de comptes 1992/  /  2004/  /  

200Expedient d'actes de les comissions informatives i Junta de Portaveus 1998/  /  1999/  /  

1298Creació i supressió de les comissions informatives d'Hisenda i d'Urbanisme 1999/06/16 1999/06/16

1298Creació de les comissions informatives d'Hisenda i d'Urbanisme 2003/06/17 2004/03/01

Codi 101.01.02.05.01

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Mancomunitats

298  Expedient de constitució de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. 1980/  /  1980/  /  

298  D112/86Expedient de constitució de la Mancomunitat de Serveis Socials. 1983/  /  1986/  /  

298  D40/84Expedient d'adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès - Garraf. 1984/  /  1986/  /  

298  D315/88Expedient d'adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Penedès. 1988/  /  1989/  /  

Codi 101.01.02.05.03

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Organitzacions associatives d’ens 
locals

298  D125/85Expedient d'adhesió a l'Associació Catalana de Municipis. 1985/  /  1985/  /  

Codi 101.01.03.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA

317Escrits de l'alcalde 1988/  /  1991/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.03.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

201  Expedient sobre els desordres ocorreguts a la Societat Centre Agrícol de Sant 
Pau d'Ordal.

1932/  /  1932/  /  

18  Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia. 1952/  /  1962/  /  

18  Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia. 1977/  /  1981/  /  

18  Decrets d'Alcaldia. 1984/  /  1989/  /  

891Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 1985/  /  1989/  /  

891Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 1985/  /  1989/  /  

18  Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia. 1989/  /  1991/  /  

891Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 1991/06/27 1999/10/22

314  Esborranys de decrets. 1995/  /  1998/  /  

891Llibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 1999/10/26 2003/12/03

891 Paper oficial de la Generalitat de Catalunya, impressió inacabadaLlibre de decrets i resolucions d'Alcaldia 2003/12/22 2004/02/24

891 Paper oficial de la Generalitat de Catalunya, impressió inacabadaDecrets i resolucions d'alcaldia 2004/  /  2004/  /  

Codi 101.01.03.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

324  Bans i edictes. 1862/  /  1867/  /  

324  Bans i edictes. 1887/  /  1900/  /  

324  Bans i edictes. 1930/  /  1935/  /  

324  Bans i edictes. 1939/  /  1970/  /  

71  Bans i edictes. 1971/  /  1983/  /  

17  Bans i anuncis. 1984/  /  1988/  /  

317  Edictes. 1991/  /  1995/  /  

317  Bans. 1991/  /  1995/  /  

891Edictes. 1995/  /  2002/  /  

893Expedient d’exposició pública de les Llista de candidats a Jurats Populars 1995/  /  2004/  /  

891Bans. 1995/  /  2008/  /  
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Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.01.03.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

733Conveni de l'arranjament dels marges d'un camí llindant a la N-340 1971/  /  1971/  /  

348  Expedient de delegació del servei de recollida domiciliària d'escombraries a la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

1985/  /  1988/  /  

247  D111/86Conveni per a la mecanitzacio dels fulls d'inscripcio padronal amb la Diputacio 
de Barcelona.

1986/  /  1986/  /  

501  Conveni amb FECSA per a la liquidació de les taxes d'aprofitaments especials. 1987/  /  1987/  /  

501  Conveni amb FHSSA per a la liquidació de les taxes d'aprofitaments especials. 1987/  /  1987/  /  

812  Expedient d'assumpció del cobrament en voluntària i executiva de la 
Contribucions Territorials.

1989/  /  1989/  /  

944Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la prestació del Servei 
d'Atenció Primària de Serveis Socials

1989/  /  1989/  /  

652  Conveni amb Sadurní Suriol per al finançament d'un mur de contenció a Can 
Cartró.

1989/  /  1990/  /  

720  Conveni de cessió temporal d'aigua potable a l'Ajuntament d'Avinyonet. 1989/  /  1991/  /  

165  Conveni amb FECSA per a la regularització de deute. 1991/  /  1991/  /  

460  Expedient de delegació de la gestió i recaptació de l'Impost sobre l'increment 
del valor dels terrenys a l'OALGT.

1991/  /  1991/  /  

816  Expedient de delegació de la gestió, liquidació i recaptació de les altes de 
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'OALGT.

1991/  /  1991/  /  

19  Conveni amb el Consell Comarcal per a la informatització municipal. 1994/  /  1994/  /  

1401Conveni per al subministrament d'aigua a la urbanització Muntanya Rodona 1994/  /  1994/  /  

1401Conveni per eixamplar el camí d'accés a la urbanització Muntanya Rodona 1995/  /  1995/  /  

756Conveni urbanístic per la urbanització del sector escoles (c/ del Bosc, c/ Pere 
Grau i c/ sense nom)

1997/  /  1997/  /  

1326Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la 
participació al Saló Internacional de Turisme a Catalunya

1997/  /  1997/  /  

1401Conveni per a la realització d'obres per a l'aplicació d'energies renovables i 
eficiència energètica

1997/  /  1998/  /  

1343Conveni amb l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per l'ordenament, 
classificació i manteniment del fons documental de l'arxiu municipal

1998/  /  1998/  /  

1401Conveni per a l'abastament d'aigua a Ca l'Avi, Can Cartró i Can Batista 1998/  /  1998/  /  

1401Conveni per l'execució de les obres del projecte d'Abastament d'aigua a Can 
Batista

1998/  /  1999/  /  
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Arxiu Municipal de Subirats

1401Conveni per a impulsar l'electrificació rural 1998/  /  1999/  /  

1401Conveni per a la participació al Saló internacional del turisme 1998/  /  2001/  /  

780Conveni amb el Ministeri de Foment i Ministeri d'Educació Cultura i Esport pel 
finançament de l'obra de rehabilitació del castell de Subirats. Consolidació de la 
torre

1998/  /  2004/  /  

1401Conveni en relació al transport escolar d'alumnes 1998/  /  2004/  /  

1401Conveni per al Programa de control de Qualitat de les aigües de consum 1999/  /  1999/  /  

760Conveni de finançament de les obres de reforma de l'accés al castell de 
Subirats amb la Diputació de Barcelona

1999/  /  2001/  /  

1401Conveni per a la millora dels accessos a la finca situada a Can Batista 2000/  /  2000/  /  

1401Informació sobre els Convenis d'estudiants en pràctiques 2000/  /  2000/  /  

1401Conveni per a la millora del camí dels Cassots al Castell de Subirats 2000/  /  2000/  /  

767Conveni soterrament línia de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió del c/ 
Penedès

2000/  /  2003/  /  

767Conveni soterrament línia de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió del c/ 
Penedès

2000/  /  2003/  /  

1401Conveni de col.laboració entre l'ajuntametn i l'Ateneu Ordalenc 2000/  /  2003/  /  

769Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per l'aprovació de la 
subvenció del PUOSC 2002-2004 de la pavimentació del camí de la Muntanya 
Rodona

2000/  /  2004/  /  

1401Conveni per a la contractació de treballadors desocupats per al projecte Neteja 
selectiva de boscos

2001/  /  2001/  /  

1401Conveni per a l'atorgament de llicència d'ús de la cartografia digital 2001/  /  2001/  /  

1263Conveni urbanístic del Pla parcial del Parc Logístic de l'Alt Penedès amb 
Coperfil Group, SA

2001/  /  2002/  /  

1401Conveni d'ahesió al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona 2002/  /  2002/  /  

1401Conveni de delegació de competències en matèria de gestió de sanejament 
d'aigües residuals

2002/  /  2003/  /  

780Conveni amb l'Institut Català del Sòl i Direcció General de Patrimoni Cultural en 
aplicació de l'1 % cultural pel finançament dels projectes i estudis tècnics de 
l'obra de rehabilitació del castell de Subirats. Consolidació de la torre

2002/  /  2004/  /  

797Conveni amb Consell Comarcal de l'Alt Penedès per l'execució del projecte 
d'arranjament de les Rutes vitivinícoles 6, 7 i 8

2002/  /  2005/  /  

766Conveni entre l'Agència Catalana d'Aigües (ACA) i l'ajuntament per a l'execució 
de les obres de canalització d'un tram del torrent de Can Rossell

2002/  /  2007/  /  

758Conveni de cessió de terrenys al c/ Montserrat d'Ordal amb el Sr. Eduard 
Vendrell Torrents i la Sra. Inès Vendrell Tetas

2003/  /  2003/  /  
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769Conveni entre la Junta de Compensació de la urbanització Muntanya Rodona 
amb l'ajuntament per col·laborar en l'obra de pavimentació del camí de la 
Muntanya Rodona

2003/  /  2003/  /  

1401Conveni per a la confecció d'un web municipal 2003/  /  2003/  /  

1401Conveni per a la creació d'un telecentre 2003/  /  2003/  /  

1401Conveni per a les despeses del consultori mèdic d'Ordal 2003/  /  2003/  /  

1311Conveni d'adhesió de l'Eacat, extranet de les administracions catalanes. Fulls 
de llirament de certificats digitals

2003/  /  2009/  /  

1402Conveni per a portar a terme Plans d'ocupació 2004/  /  2005/  /  

1402Conveni per per al desenvolupament mancomunat d'un projecte pilot de 
mediació comunitària

2004/  /  2005/  /  

1402Conveni marc en relació amb el manteniment i reforma dels edificis dels 
centres d'educació infantil i primària que són de titularitat municipal

2004/  /  2005/  /  

1402Conveni de cessió i ús entre l'ajuntament i l'entitat Centre parroquial d'Ordal 2004/  /  2007/  /  

782Conveni amb el Servei Català de la Salut per la construcció d'un consultori local 
a Lavern

2004/  /  2008/  /  

1402Conveni per al préstec de material esportiu 2004/  /  2010/  /  

1290Conveni per a la reparació del camí d'Espiells a Can Bosch, malmès per les 
obres de LAV, amb l'empresa Hormigones Uniland SA

2005/  /  2005/  /  

1402Conveni d'adhesió al pacte per a la salut a l'Alt Penedès 2005/  /  2005/  /  

1402Conveni per a la cessió de dades de caràcter personal per a la realització d'un 
estudi sobre la situació de la gent gran

2005/  /  2005/  /  

1402Conveni de col.laboració amb el Consell Català de l'Esport 2005/  /  2005/  /  

1402Conveni de col.laboració per a l'execució d'una franja de protecció contra els 
incendis forestals

2005/  /  2005/  /  

1402Conveni de col.laboració dins el Pla ocupacional de suport als petits municipis 2006/  /  2006/  /  

1402Conveni d'adhesió a la Xarxa de Cultura i Proximitat 2006/  /  2006/  /  

1402Conveni per a la recuperació, consrvació i difusió de la memòria històrica a 
través de les imatges

2006/  /  2006/  /  

1402Conveni en relació a l'esllavissada del camí de la Carrerada a la zona de Can 
Batista

2006/  /  2006/  /  

1402Conveni de suport a la cartografia urbana municipal digital 2006/  /  2006/  /  

1402Conveni d'adhesió a la Xarxa local de prevenció de drogodependències 2006/  /  2006/  /  

1402Conveni per a l'expedició telemàtica de volants d'empadronament 2006/  /  2006/  /  
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796Conveni urbanístic dels afectats per les obres d'urbanització del c/ de la Font 
de Sant Pau d'Ordal (Sra. Rosa Rafecas Massana i Sr. Francisco Borràs 
Busquets)

2006/  /  2007/  /  

1342Conveni de col·laboració entre la Fundació Pro Penedès, el Consell Comarcal i 
els ajuntaments de la comarca de l'Alt Penedès, per a la implantació del servei 
prodomicili

2006/  /  2007/  /  

1402Conveni de col.laboració emtre l'ajuntament i l'empresa Suministros de Arcilla, 
SA

2006/  /  2007/  /  

1402Conveni de col.laboració entre l'ajuntament i l'empresa Autopistas 
Concesionaria Española, SA (ACESA) per a la publicació d'una guia de Subirats

2006/  /  2007/  /  

1402Conveni de col.laboració amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l'execucuó del projecte 
d'Integració paisatgística del polígon de Can Bas

2006/  /  2007/  /  

1402Conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a 
l'execucuó del projecte d'Integració paisatgística del polígon de Can Bas

2006/  /  2008/  /  

1402Conveni administratiu per a la integració paisatgística del polígon de Can Bas 2006/  /  2009/  /  

1402Conveni de col.laboració amb ACESA per a la promoció del Festival de música 
a les vinyes

2007/  /  2007/  /  

1402Conveni per a la realització dels cursos d'alfabetització en el marc del projecte 
Parlem-ne

2007/  /  2007/  /  

1402Conveni de col.laboració per a la prestació de serveis en matèria de 
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions

2007/  /  2007/  /  

1402Conveni per a realitzar les obres de modificació de la xarxa de distribució 
d'aigua a Can Sala

2007/  /  2007/  /  

1402Conveni entre l'ajuntament i SER Penedès-Garraf 2007/  /  2011/  /  

1402Conveni per a la realització del Programa integral d'acollida d'immigrants 2007/  /  2013/  /  

1403Conveni per a la implantació d'una àrea d'oci eqüestre 2008/  /  2008/  /  

1403Conveni de col.laboració per a l'elaboració i actualització dels Plans de 
protecció civil

2008/  /  2008/  /  

1403Conveni de col.laboració per a l'impuls del turisme cultural 2008/  /  2008/  /  

1403Conveni de col.laboració per al desenvolupament del Projecte integral de 
recollida, selecció i valortizació de roba usada del municipi

2008/  /  2009/  /  

1403Conveni de col.laboració per a polítiques educatives "Okupa't" 2008/  /  2010/  /  

1403Conveni de col.laboració per portar a terme un inventari de masies 2009/  /  2009/  /  

1403Conveni amb l'ADF Penedès-Garraf per regular la cessió d'ús de les màquines 
desbrossadores

2009/  /  2009/  /  
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1403Conveni de col.laboració i coordinació entre la Mancomunitat, el consorci local 
Localret i Locaret, SA

2009/  /  2009/  /  

1403Conveni per a la implementació del Servei d'ajuda Domiciliària SAD 2009/  /  2009/  /  

1403Conveni de col.laboració amb ACESA pel 2n congrés d'art i paisatge vitivinícola 2009/  /  2009/  /  

1403Conveni per a la redacció i homologació del Pla d'actuació de protecció civil per 
accidents en el transport de mercaderies perilloses

2009/  /  2010/  /  

1403Conveni amb l'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per regular l'ús del camp 
municipal de Lavern

2009/  /  2010/  /  

1403Conveni de col.laboració per dur a terme Tallers d'ocupació de suport als petits 
i mitjans municipis

2009/  /  2010/  /  

1403Conveni de col.laboració entre l'ajuntament i l'empresa Noya Lavernó en relació 
a les obres del Local social de Casablanca

2009/  /  2012/  /  

1403Conveni de col.laboració per a implementar el Programa de tècnics territorials 
d'educació

2010/  /  2010/  /  

1403Conveni de col.laboració amb ACESA per al Festival de música a les vinyes 2010/  /  2011/  /  

1403Conveni per a la ubicació i posada en funcionament d'una aula al centre 
parroquial d'Ordal

2010/  /  2012/  /  

1403Conveni de col.laboració per al desenvolupament de part de l'aprenentatge 
productiu del mòdul de forestal de la casa d'oficis projecte Empenta

2011/  /  2011/  /  

1403Conveni de col.laboració per a dur a terme el Concert de Nadal a l'Ateneu 
ordalenc

2011/  /  2011/  /  

1403Conveni per a la difusió del Museu de l'esperanto de Subirats 2011/  /  2011/  /  

1403Conveni pel que es regula l'ús de la piscina municipal de sant Cugat 
Sesgarrigues pels veïns i veïnes de Subirats

2011/  /  2011/  /  

1403Conveni de col.laboració entre l'ajuntament i l'Institut escola Intermunicipal per 
a la formació pràctica a la llar d'infants Els Cargols de Lavern

2012/  /  2012/  /  

1403Conveni de col.laboració entre l'ajuntament i l'Institut Eugeni d'Ors per a la 
formació pràctica

2012/  /  2013/  /  

1403Conveni de col.laboració amb la Fundació Pro-Penedès per dur a terme el 
programa Incorpora

2013/  /  2013/  /  
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Codi 101.01.03.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

298  Expedient per a la modificació del servei d'arribada de la correspondència a 
Subirats.

1931/  /  1934/  /  

201  Expedient contra el mossèn de Sant Pau per foment de desordre i 
desobediència.

1932/  /  1932/  /  

298  Acta de constitució de la Junta per a la celebració del XIX Centenari de la 
Verge del Pilar.

1939/  /  1939/  /  

298  Acta de constitució de la Comissió de coordinació local per a l'homenatge a 
José Calvo Sotelo.

1954/  /  1954/  /  

490  Expedients d'autorització d'espectacles. 1975/  /  1992/  /  

298  D24/79Proposta per a la col.locació al cementiri municipal d'una placa en record de 
tots els morts durant la Guerra Civil.

1979/  /  1979/  /  

298  D69/85Expedient de la visita del President de la Generalitat de Catalunya per la 
inauguració de vàries obres del municipi.

1985/  /  1985/  /  

298  Expedient per a la correcta assignació del Codi Postal. 1986/  /  1986/  /  

298  D36/92Expedient del pas de la torxa olímpica pel terme municipal de Subirats. 1992/  /  1992/  /  

Codi 101.01.03.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

318Correspondència amb la candidatura independent i democràtica (CID) 1992/  /  1995/  /  

298Expedient de petició de la creació d'un Jutjat de primera instància i Instrucció 
núm.4 en el partit judicial de Vilafranca del Penedès

2003/  /  2003/  /  

Codi 101.01.04.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

202  Estadístiques generals. 1912/  /  1981/  /  

202  D6/78Cens industrial. 1978/  /  1978/  /  

202  Estadístiques generals. 1993/  /  1997/  /  
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Codi 101.01.04.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estudis i informes

314  Informe sobre la situació del municipi de Subirats. 1952/  /  1952/  /  

314  Informe sobre els problemes del municipi de Subirats. 1966/  /  1966/  /  

314  Informe presentat al President de la Generalitat de Catalunya sobre la 
problemàtica de Subirats, amb motiu de la seva visita.

1982/  /  1982/  /  

314  Informes del Secretari-Interventor. 1985/  /  1985/  /  

314  Informes del Secretari-Interventor. 1988/  /  1989/  /  

19  Informe sobre la informatització municipal. 1991/  /  1991/  /  

19  Informe sobre les necessitats informàtiques de l'Ajuntament, elaborat per la 
Diputació de Barcelona i l'ICT.

1991/  /  1991/  /  

314  Informes del Secretari-Interventor. 1991/  /  1996/  /  

314  Estudi sobre la prestació de serveis de l'Ajuntament en un municipi plurinuclear 
comr Subirats.

1993/  /  1993/  /  

19  Enquesta sobre els serveis informàtics de l'Ajuntament. 1994/  /  1994/  /  

894Estudis i informes del secretari 1999/  /  2003/  /  

Codi 101.01.04.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

500  Expedient per a l'otorgament de poder per a la percepció de transferències. 1958/  /  1958/  /  

202  D210/85Expedient de delegació de les funcions de Secretaria i Intervenció durant 
període vacacional.

1985/  /  1985/  /  

202  D101/86Expedient per a la racionalització i reorganització dels serveis administratius de 
l'Ajuntament.

1986/  /  1986/  /  

202  Directrius d'organització general de l'Ajuntament. 1991/  /  1991/  /  

19  D60/94Expedient per a la inscripció de fitxers automatitzats. 1994/  /  1994/  /  

Codi 101.01.04.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Memòries municipals

19  Memòria de les activitats municipals en l'exercici de 1949. 1949/  /  1950/  /  
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Codi 101.01.04.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

117  Llibre registre de certificacions expedides. 1952/  /  1955/  /  

324  Certificats (Secretari). 1958/  /  1970/  /  

324  Certificats (Alcalde). 1958/  /  1970/  /  

117  Sol.licituds de certificats. 1980/  /  1982/  /  

117  Llibre registre de sortida de certificats. 1986/  /  1989/  /  

117  Llibre registre d'entrada de sol.licituds de certificats. 1986/  /  1989/  /  

4089Certificat d'empadronament 1998/  /  2001/  /  

Codi 101.01.04.06.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

18  Llibre registre de pliques presentades. 1968/  /  1974/  /  

18  Llibre registre de pliques presentades. 1985/  /  1986/  /  

748Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació 
administrativa

1995/  /  1995/  /  
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Codi 101.01.04.06.01

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

716  Expedient de contractació de les obres de de captació i conducció d'aigua 
potable a Sant Pau d'Ordal.

1928/  /  1929/  /  

716  Expedient de contractació de les obres de construcció d'una conducció 
subterrània d'aigües pluvials al carrer del Nord.

1931/  /  1931/  /  

391  Expedient de contractació de les obres de fusteria dels nous edifics escolars. 1931/  /  1932/  /  

720  Contracte per a les obres de construcció d'un pou a la "Font dels Canons". 1932/  /  1932/  /  

379  Expedient de contractació de les obres de construcció del cementiri municipal a 
Sant Pau d'Ordal.

1949/  /  1950/  /  

346  Contracte de les obres de construcció d'un pou a la vinya d'en Cols per al 
proveïment de Sant Pau d'Ordal.

1950/  /  1951/  /  

716  Expedient de la subhasta per a la contractació de les obres de captació 
d'aigües subterrerrànies a Ordal.

1956/  /  1957/  /  

716  Expedient de declaració d'urgència de les obres de captació i conducció d'aigua 
potable a Sant Pau d'Ordal.

1957/  /  1957/  /  

284  Expedient de declaració d'urgència de les obres complementàries a l'escola 
mixta i vivenda per a mestre a Can Batista.

1960/  /  1960/  /  

716  Expedient de la subhasta per a la contractació de les obres de captació 
d'aigües subterrerrànies a Ordal.

1964/  /  1965/  /  

716  Expedient de la contractació de les obres de captació d'aigües subterrerrànies 
a Ordal.

1967/  /  1968/  /  

679  Expedient de contractació de les obres de clavegueram i sanejament de Lavern. 1971/  /  1971/  /  

669  Expedient de contractació de les obres d'enllumenat públic d'Ordal. 1972/  /  1972/  /  

731  Expedient de contractació per les obres de construcció d'una passarel·la sobre 
el riu Anoia a Can Bosch.

1973/  /  1974/  /  

699  Expedient de contractació de les obres de construcció d'un pou per al 
proveïment d'aigües a Sant Pau d'Ordal.

1974/  /  1974/  /  

720  Expedient de contractació dels treballs de prospeccions d'aigua. 1974/  /  1988/  /  

688  Contracte de les obres de contrucció de clavegueram a Can Cartró. 1975/  /  1976/  /  

664  Expedient de declaració d'urgència per concertar directament les obres de 
renovació de l'enllumenat públic de Ca l'Avi, Can Batista i Lavern.

1976/  /  1976/  /  

655  Expedient de contractació de les obres per la cubrició d'un torrent a Sant Pau 
d'Ordal.

1976/  /  1977/  /  

664  Contracte per les obres de renovació de l'enllumenat públic de Lavern. 1977/  /  1977/  /  
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608  Expedient de contractació de les obres de construcció de piscina municipal a 
Ordal.

1977/  /  1978/  /  

723  Expedient de contractació de les obres de pavimentació i millora del camí del 
castell de Subirats.

1977/  /  1978/  /  

720  Expedient de contractació directa de les obres de perforació d'un pou a El 
Bosquet.

1978/  /  1978/  /  

379  Expedient de contractació de les obres de construcció de vuit nínxols al 
cementiri municipal de Sant Pau d'Ordal.

1980/  /  1980/  /  

720  Contractes per a la realització de perforacions per a la captació d'aigües amb 
Hispano Japonesa SEXMA.

1981/  /  1981/  /  

717  Expedient de contractació de les obres de construcció de xarxa de distribució 
d'aigua potable a varis nuclis de població.

1981/  /  1984/  /  

294  Expedient de contractació de les obres de construcció d'un aula per a les 
escoles de Sant Pau.

1982/  /  1982/  /  

688  Expedient de contractació de les obres de construcció de clavegueram a Ordal. 1982/  /  1982/  /  

717  Expedient d'aprovació del plec de condicions per a la contractació de les obres 
complementàries per finalitzar la xarxa de proveïment d'aigua a Can Cartró.

1983/  /  1983/  /  

719  Expedient d'aprovació del plec de condicions per a la contractació de les obres 
d'entubat del pou de Lavern i instal·lació d'una bomba per bombejar l'aigua al 
dipòsit.

1983/  /  1983/  /  

719  Expedient de contractació de les obres de proveïment d'aigua potable al carrer 
d' Els Rocs.

1983/  /  1983/  /  

621  Expedient de contractació de les obres d'edifici destinat a espais auxiliars per 
als esportistes a Sant Pau d'Ordal.

1983/  /  1984/  /  

732  Expedient de contractació de les obres de construcció de vorades a la crta. N-
340 als nuclis d'Ordal, El Pago, i Cantallops.

1983/  /  1984/  /  

726  Expedient de contractació de les obres de construcció del camí d'accés a Ca 
l'Avi.

1983/  /  1985/  /  

727  Expedient de contractació de les obres de pavimentació de l'accés a Sant Pau 
d'Ordal.

1983/  /  1985/  /  

719  Expedient de contractació de les obres de xarxa de distribució d'aigua potable a 
Can Batista.

1983/  /  1987/  /  

621  Expedient de contractació de les obres de construcció de zones esportives a 
Sant Pau d'Ordal i Lavern.

1983/  /  1989/  /  

633  Expedients de contractació directa de les obres de construcció d'un camp de 
futbol, i vestidors a Lavern.

1984/  /  1985/  /  

725  Certificacions de les obres de pavimentació de varis camins veïnals. 1984/  /  1985/  /  
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664  Expedient de contractació de les obres de cobertura d'un tram del torrent a 
Sant Pau d'Ordal.

1984/  /  1987/  /  

669  Expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'enllumenat públic a 
diversos carrers de Sant Pau d'Ordal.

1984/  /  1987/  /  

724  Expedient de contractació de les obres de pavimentació de varis camins 
veïnals.

1984/  /  1995/  /  

721  Expedient de contractació de les obres de construcció de vàries fonts públiques 
al municipi.

1985/  /  1985/  /  

652  Expedient de contractació de les obres de pavimentació dels carrers d'Els 
Casots.

1985/  /  1989/  /  

727  Expedient de contractació de les obres de pavimentació del camí veïnal de Can 
Batista.

1985/  /  1989/  /  

718  Expedient de contractació de les obres de proveïment d'aigua potable a Can 
Cartró des de Lavern.

1985/  /  1992/  /  

478  Expedient de contractació per a l'execució del projecte d'urbanització de Ca 
l'Avi i obres complementàries.

1986/  /  1986/  /  

675  Expedient de contractació de les obres per al subministrament elèctric per a 
l'enllumenat del sector sud d'Ordal.

1987/  /  1987/  /  

294  Expedient de contractació directe de la reforma de les escoles de Lavern. 1987/  /  1988/  /  

392  Expedient de contractació de les obres de construcció de consultori local. 1987/  /  1989/  /  

737Expedient de contractació de les obres de pavimentació dels nuclis de Sant 
Pau d'Ordal i d'Ordal

1987/  /  1991/  /  

496  Expedient de contractació per a l'execució del projecte d'urbanització de Can 
Batista.

1987/  /  1993/  /  

729  Expedient de contractació de les obres de reforma del pont d'accés a Can 
Cartró.

1987/  /  1994/  /  

749Expedient de contractació de les obres d'urbanització de la unitat d'actuació 
núm. 4 "El Pujol"

1988/  /  1990/  /  

736Expedient de contractació de l'obra d'electrificació del c/ Nou i dels carrers de 
Can Cartró

1989/  /  1989/  /  

736Expedient de contractació de l'obra de l'enllumenat públic del nucli de Lavern 1989/  /  1990/  /  

737Expedient de contractació de les obres d'urbanització d'un tram del c/ 
Catalunya de Sant Pau d'Ordal

1989/  /  1990/  /  

575  Expedient de contractació de les obres de reforma de l'edifici de l'Ajuntament i 
urbanització de la plaça.

1989/  /  1994/  /  

748Expedient de contractació de les obres d'urbanitazció del c/ Pere Grau del nuci 
de Lavern

1989/  /  1995/  /  

749Expedient de contractació de les obres d'urbanització del c/ Montseny 1989/  /  1995/  /  
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608  Expedient de contractació de les obres de pavimentació de piscina municipal a 
Ordal.

1990/  /  1990/  /  

736Expedient de contractació de l'obra d'abastament d'aigua a Can Batista, Ca la 
Seca i Hotel Sol i Vi

1990/  /  1990/  /  

748Pliques del procés de contractació de les obres d'urbanització dels nuclis de 
Sant Pau i Ordal

1990/  /  1990/  /  

748Expedient de contractació de les obres d'urbanització de la Plaça de la Verge 
dels Pobres i del c/ Nou de Can Cartró

1990/  /  1991/  /  

737Expedient d'adjudicació de l'obra de pavimentació del c/ Miquel Vives de Lavern 1991/  /  1991/  /  

737Expedient de contractació de les obres de perllongació de la xarxa de 
col·lectors d'Ordal

1991/  /  1993/  /  

738Certificacions i actes de preu contradictori de l'obra d'urbanització dels nuclis 
urbans de Sant Pau i Ordal

1991/  /  1993/  /  

393  Expedient de contractació de les obres de construcció de l'edifici annex a 
l'Ajuntament al c/ Ponent.

1991/  /  1995/  /  

392  Expedient de contractació de les obres de construcció de magatzem de planta 
baixa al c/ Santa Madrona.

1992/  /  1994/  /  

380  Expedient de contractació de les obres de reforma del cementiri municipal de 
Sant Pau d'Ordal.

1992/  /  1996/  /  

737Expedient de contractació de l'obra d'arranjament del pont d'Ordal 1993/  /  1993/  /  

735Expedient de contractació de l'obra de l'enllumenat públic del nucli d'Ordal (1a 
fase)

1993/  /  1994/  /  

750Expedient de contractació d'obra de les obres d'urbanització de la unitat 
d'actuació núm. 6: la Guàrdia

1993/  /  1994/  /  

737Expedient de contractació de la nova instal·lació d'enllumenat públic de 
Cantallops

1993/  /  1996/  /  

736Expedient de contractació de l'obra de l'enllumenat públic del nucli d'Ordal (2a 
fase)

1994/  /  1994/  /  

736Expedient de contractació construcció de la Plaça del Centre de Lavern 1994/  /  1997/  /  

736Expedient de contractació de l'obra d'un mur de contenció de terres a Can 
Batista

1995/  /  1995/  /  

751Expedient de contractació per la construcció d'unes escales a Ordal, a l'avda. 
de Barcelona i el c/ Oreneta

1995/  /  1995/  /  

751Expedient de contractació d'obres diverses d'arranjament del cementiri de Sant 
Pau d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

751Expedient de contractació per la construcció d'escales que uneixen el c/ Comte 
Lavern i c/ Pere Grau de Lavern

1995/  /  1995/  /  
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751Expedient de contractació d'obres de reforma de la instal·lació elèctrica de les 
escoles de Centre de Primària Sant Jordi i Centre de Primària Montcau

1995/  /  1997/  /  

754Expedient de contractació d'obra de perforació d'un pou a Ca l'Avi. 1996/  /  1996/  /  

754Pliques per la subhasta d'adjudicació de les obres d'urbanització del c/ del Bosc 
de Lavern

1996/  /  1996/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'instal·lació caixa elèctrica Can Rossell 1996/  /  1996/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'electrificació de la Masia de Ca l'Escardó 1996/  /  1996/  /  

798Expedient de contractació d'obra de pintar tres aules i biblioteca de l'escola de 
Lavern.

1996/  /  1996/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'instal·lació de cinc llums al nucli d'Els Casots 1996/  /  1996/  /  

754Expedient de contractació d'obra de la urbanització del carreró de Santa 
Madrona i c/ Miqueles de Sant Pau d'Ordal

1996/  /  1997/  /  

799Expedient de contractació d'obra de reparació dels camins de Can Batista. 1996/  /  1997/  /  

753Expedient de contractació de l'enllumenat públic d'El Pago 1996/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra de canalització d'un tram del torrent a Torre-
Ramona. Perllongació d'un tram del col·lector de Can Rossell. Perllongació del 
col·lector de Can Rossell.

1996/  /  1998/  /  

751Expedient de contractació d'obres d'urbanització del carrer de la zona esportiva 
de Lavern

1996/  /  1999/  /  

798Expedient de contractació d'obra de conducció d'aigües residuals des del c/ de 
la Creu fins al col·lector general (Can Rial).

1996/  /  2001/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'arranjament de la plaça Moreres. 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'il·luminació provisional del castell de Subirats 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra de cobriment del torrent a Torre Ramona. 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'asfaltat del c/ Transversal d'El Pago 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra de construcció d'un mur a Can Rabella. 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra de cobriment del torrent al barri Can Rossell. 1997/  /  1997/  /  

798Expedient de contractació d'obra de pintar l'escola d'Ordal. 1997/  /  1997/  /  

799Expedient de contractació d'obra de la remodelació d'una vivenda de mestres 
per a aula a les escoles de Sant Pau d'Ordal.

1997/  /  1997/  /  

799Petició de pressupost soterrament de la xarxa de baixa tensió del c/ Nou 
d'Ordal a FECSA

1997/  /  1997/  /  

799Expedient de contractació d'obra de remodelatge de la pista polisportiva d'Ordal. 1997/  /  1997/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'accés a la zona esportiva de Lavern. 1997/  /  1998/  /  

756Expedient de contractació d'obra d'urbanització del sector escoles (c/ del Bosc, 
c/ Pere Grau i c/ sense nom).

1997/  /  2004/  /  
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764Expedient de contractació d'obra d'urbanització dels c/ Passadaines de l'Ordal i 
c/ Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal

1997/  /  2004/  /  

765Expedient de contractació d'obra d'urbanització dels c/ Passadaines de l'Ordal i 
c/ Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal

1997/  /  2004/  /  

757Expedient de contractació d'obra per la construcció del consultori mèdic de Can 
Cartró.

1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra de canalització d'aigua del c/ Nou de Can 
Cartró fins al torrent.

1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra de clavegueram d'Ordal. 1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra per la construcció d'una rampa d'accés al pati 
de les escoles de Lavern.

1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra d'acondicionament del pati de la llar d'infants 
d'Ordal

1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra de l'accés al barri de Can Rialt. 1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obra del pas soterrat d'Ordal i pavimentació del 
carrer del pas de peatons.

1998/  /  1998/  /  

757Expedient de contractació d'obres diverses de les escoles d'Ordal (modificació 
estructura interior, arranjament pati, supressió de barreres arquitectòniques)

1998/  /  1998/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'impermeabilització de la terrassa de les 
pistes d'Ordal.

1998/  /  1998/  /  

758Expedient de contractació d'obra d'instal·lació d'enllumenat artístic al castell de 
Subirats

1998/  /  1999/  /  

760Expedient de contractació d'obra per a realitzar la reforma de l'accés al castell 
de Subirats

1998/  /  2002/  /  

780Expedient de contractació d'obra de restauració del castell de Subirats. 1998/  /  2006/  /  

757Expedient de contractació d'obra de l'accés al consultori (rampa) de Sant Pau 
d'Ordal.

1999/  /  1999/  /  

757Expedient de contractació d'obra d'urbanització del sector de les Escoles de 
Lavern 3a i 5a fase

1999/  /  1999/  /  

795Expedient de contractació d'obra del camí accés c/ Nou de Can Cartró. 1999/  /  1999/  /  

795Expedient de contractació d'obra de pavimentació c/ Antoni Casanovas i Comte 
Lavern.

1999/  /  1999/  /  

798Expedient de contractació d'obra de pintar el poliesportiu d'Ordal. 1999/  /  1999/  /  

799Expedient de contractació d'obra de construcció d'una tanca al c/ Sta Madrona i 
c/ Miqueles.

1999/  /  1999/  /  

799Expedient de contractació d'obra de construcció de la tanca de l'escola de 
Lavern.

1999/  /  1999/  /  
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798Expedient de contractació d'obra d'abastament d'aigua al nucli de Can Bas. 1999/  /  2000/  /  

801Expedient de contractació d'obres d'acondicionament a la piscina municipal de 
Sant Pau d'Ordal.

1999/  /  2004/  /  

759Expedient de contractació d'obra de la urbanització de la Plaça Montcau d'Ordal. 1999/  /  2006/  /  

798Expedient de contractació d'obra de neteja llera rius Anoia Lavernó. 2000/  /  2000/  /  

798Expedient de contractació d'obra d'arranjament de la piscina d'Ordal. 2000/  /  2000/  /  

798Expedient de contractació d'obra de pintar els consultoris d'Ordal i Sant Pau 
d'Ordal.

2000/  /  2000/  /  

823Expedient de contractació d'obra d'arranjament de la Font del Rebato 2000/  /  2000/  /  

766Expedient de contractació d'obra de canalització d'un tram del torrent de Sant 
Pau d'Ordal

2000/  /  2002/  /  

767Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ Penedès d'Ordal 2000/  /  2002/  /  

750Expedient de contractació d'obra d'enllumenat de La Guàrdia 2000/  /  2003/  /  

768Expedient de contractació d'obra del Refòs dels projectes d'urbanització dels 
carrers del Bosc, Pere Grau i accés al carrer de les escoles de Lavern.

2000/  /  2005/  /  

766Expedient de contractació d'obra de canalització d'un tram del torrent de Can 
Rossell

2000/  /  2007/  /  

769Expedient de contractació d'obra de construcció del pàrquing a l'estació de 
Lavern

2001/  /  2001/  /  

769Expedient de contractació de l'equipament de l'Oficina de Turisme de l'estació 
de Lavern

2001/  /  2001/  /  

787Pliques i documentació de CASSA pel consurs d'adjudicació de la contractació 
d'obra del nou abastament d'aigua

2001/  /  2001/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'arranjament de camins. 2001/  /  2001/  /  

799Pressupostos de l'enjardinament de la zona esportiva de Lavern. 2001/  /  2001/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'asfaltat carrers de Can Rossell 2001/  /  2001/  /  

799Expedient de contractació d'obra de canalització del tram del torrent darrera del 
camp de futbol de Lavern

2001/  /  2001/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'enllumenat del c/ Verge de Montserrat a Can 
Parellada

2001/  /  2001/  /  

799Pressupost de l'enllumenat del castell. No es contracta 2001/  /  2001/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'arranjament de la plaça de Ca l'Avi. 2001/  /  2001/  /  

972Pliques concurs del projecte de la Plaça de Subirats. Adjudicat 2001/  /  2001/  /  

973Pliques concurs del projecte de la Plaça de Subirats 2001/  /  2001/  /  

775Expedient de contractació d'obra d'urbanització del sector ponent de Sant Pau 
d'Ordal

2001/  /  2002/  /  
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775Pliques de la contractació d'obra de la urbanització del sector ponent de Sant 
Pau d'Ordal

2001/  /  2002/  /  

776Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat públic del nucli de Ca l'Avi 2001/  /  2002/  /  

795Expedient de contractació d'obra de pavimentació carrer sobre l'aparcament de 
la cofradia aln nucli de Torre Ramona.

2001/  /  2003/  /  

776Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat públic del nucli de Can Cartró 2001/  /  2005/  /  

761Expedient de contractació d'obra per la portada d'aigua al Rebato i Torre 
Ramona

2001/  /  2006/  /  

771Expedient de contractació d'obra de remodelació de la Plaça Subirats (1a fase) 2001/  /  2007/  /  

779Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ de la Figuera d'Ordal. 2001/  /  2007/  /  

756Expedient de contractació d'obra d'urbanització dels extrems dels c/ del Bosc i 
c/ Pere Grau de Lavern

2002/  /  2002/  /  

768Pliques del concurs de contractació d'obra del Refòs dels projectes 
d'urbanització dels carrers del Bosc, Pere Grau i accés al carrer de les escoles 
de Lavern

2002/  /  2002/  /  

777Expedient de contractació d'obra d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per al 
suministrament elèctric de l'enllumenat públic del vial perimetral del Parc 
Logístic de l'Alt Penedès.

2002/  /  2002/  /  

778Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat del c/ Ponent de Sant Pau 
d'Ordal

2002/  /  2002/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'asfaltat del camí de Cal Sala. 2002/  /  2002/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'asfaltat del camí de la carretera d'Els Casots 
al Pago.

2002/  /  2002/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'asfaltat del c/ Piscina d'Ordal. 2002/  /  2002/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'asfaltat del barri de Sant Joan. 2002/  /  2002/  /  

799Expedient de contractació d'obra de pintar edificis municipals 2002/  /  2002/  /  

799Expedient de contractació d'obra d'asfaltar el c/ de la Font de Sant Pau d'Ordal 2002/  /  2002/  /  

800Expedient de contractació d'obra de la canonada des de Cal Munné a la Font 
de l'Olivella i a Can Maristany.

2002/  /  2002/  /  

800Expedient de contractació d'obra de la canonada des de Cal Munné a la Font 
de l'Olivella i a Can Maristany.

2002/  /  2002/  /  

800Expedient de contractació d'obra del by-pass des dels vestuaris de la zona 
esportiva de Lavern fins el carrer i connexió del c/ Comte Lavern a la canonada 
existent.

2002/  /  2002/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canalització d'aigua des del nucli de 
Lavern fins Ca l'Almirall.

2002/  /  2002/  /  
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800Pressupost de substitució i impulsió de la canonada d'aigua a la urbanització de 
la Guàrdia (no s'aprova)

2002/  /  2002/  /  

777Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat públic del nucli d'El Rebato 2002/  /  2003/  /  

777Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat del camp de futbol de Sant 
Pau d'Ordal

2002/  /  2003/  /  

778Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat de Can Rossell 2002/  /  2003/  /  

797Expedient de contractació d'obra Ruta 6. 2002/  /  2003/  /  

799Expedient de contractació d'obra de pavimentació del passatge Pere Grau 2002/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de reforma del local consultori a Ordal (Plaça 
de l'Ateneu, 4)

2002/  /  2003/  /  

761Expedient de contractació d'obra del nou abastament d'aigua a la Torre-
Ramona i el Rebato

2002/  /  2005/  /  

777Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat públic del nucli d'Els Casots 2002/  /  2005/  /  

777Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat públic de la urbanització la 
Muntanya Rodona

2002/  /  2005/  /  

769Expedient de contractació d'obra de pavimentació del camí de la Muntanya 
Rodona

2002/  /  2006/  /  

778Pliques del concurs d'adjudicació de contractació d'obra de l'enllumenat del c/ 
Ponent de Sant Pau d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'arranjament camins de la Sala, Cal Docte, 
Cal Panxa i camí de la benzinera d'Ordal.

2003/  /  2003/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'arranjament del camí de la Guàrdia. 2003/  /  2003/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'acondicionament accés a la font del Rebato. 2003/  /  2003/  /  

795Expedient de contractació d'obra de reasfaltat al camí d'accés al c/ Nou de Can 
Cartró.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canvi de xarxa d'abastament d'aigua al c/ 
de la Creu d'Ordal.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'instal·lació d'una travessada d'aigua al c/ 
Verge de Montserrat del Pago.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canvi de la xarxa d'aigua a l'entrada de la 
urbanització Muntanya Rodona.(no s'adjudica)

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de millora de la xarxa de distribució d'aigua 
potable a Can Rossell.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de millora de la xarxa al c/ Nou de Sant Pau 
d'Ordal. (no s'adjudica)

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de millora de la xarxa al c/ Nou de Can Cartró. 2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canvi de xarxa al c/ Sant Jordi d'Ordal. 2003/  /  2003/  /  
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800Expedient de contractació d'obra de construcció d'un mur d'escollera a l'entrada 
del c/ Nou de Can Cartró.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'ampliació de la xarxa d'aigua al c/ Sant Pere 
de Sant Pau d'Ordal.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'eliminació de barreres arquitectòniques a 
l'accés a l'església.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'abastament d'aigua Can Vidal i Can Bas 2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'arranjament d'escala i arcs a la Torre 
Ramona.

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canvi de xarxa del barri de la Guàrdia. 2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de millora de l'enllumenat públic a l'accés pel 
camí de la Creu al nucli d'Ordal (no s'adjudica)

2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra de reformes al camp de futbol de Lavern. 2003/  /  2003/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'ajardinament del c/ Nou d'Ordal. 2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra de mesures d'integració paisatgística Polígon 
Industrial Lavernó.

2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra de tancament metàl·lic i tèxtil del camp de 
futbol de Lavern

2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra d'instal·lació dipòsit de gasoil pati de 
l'ajuntament

2003/  /  2003/  /  

801Valoració econòmica del sistema de comunicació via ràdio pou d'Els Casots 2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra de desbrossament de la urbanització 
Casablanca Sud

2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra d'intervenció a la Font Clara de Lavern. 2003/  /  2003/  /  

801Expedient de contractació d'obra de construcció d'un mur de contenció a Can 
Cartró.

2003/  /  2003/  /  

772Expedient de contractació d'obra de reordenació de la Plaça Subirats (2a fase). 2003/  /  2006/  /  

795Expedient de contractació d'obra de la passarel·la peatonal a Ordal. 2003/  /  2006/  /  

758Expedient de contractació d'obra d'urbanització dels carrers Penedès i Verge 
de Montserrat d'Ordal.

2003/  /  2007/  /  

751Queixes i reclamacions dels veïns per les obres d'urbanització del carrer de la 
zona esportiva de Lavern

2003/  /  2008/  /  

773Pliques del concurs per la contractació dels treballs d'urbanització de la Plaça 
Subirats i espai central de Sant Pau d'Ordal. 1a fase

2004/  /  2004/  /  

800Expedient de contractació d'obra de tancat de les oficines. 2004/  /  2004/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canalització del dipòsit del cementiri 
d'Ordal al dipòsit contra incendis.

2004/  /  2004/  /  
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800Expedient de contractació d'obra d'ajardinament Plaça Montcau d'Ordal. 2004/  /  2004/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'enderrocament dipòsit del Rebato. 2004/  /  2004/  /  

800Expedient de contractació d'obra de canvi de la canonada d'aigua potable a 
Cantallops.

2004/  /  2004/  /  

801Expedient de contractació d'obra d'instal·lació semafòrica N-340 a Cantallops. 2004/  /  2004/  /  

801Expedient de contractació d'obra de reparació del camí de la carretera de Sant 
Pau d'Ordal a la depuradora

2004/  /  2004/  /  

774Expedient de contractació de les obres de la segona ampliació de la 1a fase de 
la Plaça Subirats

2004/  /  2005/  /  

823Expedient de contractació d'obra d'ampliació del cementiri de Sant Pau d'Ordal. 2004/  /  2006/  /  

791Pliques de l'expedient de contractació d'obra d'urbanització barri Sant Joan. 2005/  /  2005/  /  

800Expedient de contractació d'obra d'arranjament de part del camí que uneix el 
barri de la Guàrdia amb el nucli de Sant Pau d'Ordal.

2005/  /  2005/  /  

800Expedient de contractació d'obra de retirada de l'enllumenat públic i del 
grapejat d'un edifici que s'ha d'enderrocar al nucli d'Els Casots.

2005/  /  2005/  /  

801Expedient de contractació d'obra de reconstrucció mur de la urbanització 
Casablanca

2005/  /  2005/  /  

794Expedient de contractació d'obra de la perllongació del col·lector d'aigües 
residuals del Corral del Mestre.

2005/  /  2006/  /  

793Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ del Serral de Lavern. 2005/  /  2007/  /  

791Expedient de contractació d'obra d'urbanització barri Sant Joan. 2005/  /  2008/  /  

782Expedient de contractació d'obra de construcció d'un consultori local a Lavern. 2006/  /  2006/  /  

782Pliques de concurs de contractació d'obra de construcció d'un consultori local a 
Lavern

2006/  /  2006/  /  

788Pliques de l'expedient de contractació d'obra de pavimentació de l'accés a 
Ordal per Can Parellada.

2006/  /  2006/  /  

793Pliques de l'expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ del Serral de 
Lavern.

2006/  /  2006/  /  

796Pliques de l'expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ de la Font de 
Sant Pau d'Ordal.

2006/  /  2006/  /  

801Expedient de contractació d'obra de rehabilitació del vas de la piscina de Sant 
Pau d'Ordal

2006/  /  2006/  /  

801Expedient de contractació d'obres a la urbanització Casablanca 2006/  /  2006/  /  

801Expedient de contractació d'obra de substitució del col·lector de sanejament al 
c/ Sant Pau de Sant Pau d'Ordal

2006/  /  2006/  /  

823Expedient de contractació d'obra de renovació de la xarxa en alta de Subirats 2006/  /  2006/  /  
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1309Expedient de contractació d'obra de pintat de la llar d'infants 2006/  /  2006/  /  

784Expedient de contractació d'obra d'arranjament del ferm de dos trams del  c/ 
Bosc de Lavern. Concurs anul·lat

2006/  /  2007/  /  

793Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ de Can Rovira de Sant 
Pau d'Ordal.

2006/  /  2007/  /  

795Expedient de contractació d'obra d'instal·lació fotovoltàica de connexió a xarxa 
de 5 kw amb seguidor a l'escola de Lavern.

2006/  /  2007/  /  

783Expedient de contractació d'obra de pavimentació del camí de la N-340 al 
cementiri i a Cal Ravella.

2006/  /  2008/  /  

788Expedient de contractació d'obra de pavimentació de l'accés a Ordal per Can 
Parellada.

2006/  /  2008/  /  

790Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat del Corral del Mestre. 2006/  /  2008/  /  

795Expedient de contractació d'obra de la plaça del Corral del Mestre. 2006/  /  2008/  /  

796Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ de la Font de Sant Pau 
d'Ordal.

2006/  /  2008/  /  

782Expedient de contractació d'obra de construcció d'un consultori local a Lavern. 2006/  /  2009/  /  

790Pliques de l'expedient de contractació d'obra de l'enllumenat de Lavern (1a 
fase) c/ Antoni Casanovas i Comte Lavern

2007/  /  2007/  /  

792Expedient de contractació d'obra d'enllumenat de Can Batista. 2007/  /  2007/  /  

792Expedient de contractació d'obra d'obertura franges de protecció de les 
urbanitzacions Can Rossell i Muntanya Rodona

2007/  /  2007/  /  

801Expedient de contractació d'obra d'instal·lació d'un nou quadre d'enllumenat 
públic a Sant Pau d'Ordal

2007/  /  2007/  /  

801Expedient de contractació d'obres menors a la urbanització Can Rossell 2007/  /  2007/  /  

801Expedient de contractació d'obra de rebaix c/ Passatge del Boix i cantonada c/ 
Espígol

2007/  /  2007/  /  

801Expedient de contractació d'obra d'acondicionament i asfaltat camí de Can 
Rossell

2007/  /  2007/  /  

784Expedient de contractació d'obra d'arranjament del ferm del sector est c/ Bosc 
de Lavern.

2007/  /  2008/  /  

789Expedient de contractació d'obra de l'accés a Lavern c/ del Bosc a l'estació. 2007/  /  2008/  /  

793Expedient de contractació d'obra d'urbanització del c/ de Can Rovira de Sant 
Pau d'Ordal.

2007/  /  2008/  /  

789Expedient de contractació d'obra de l'enllumenat de Lavern (1a fase) c/ Antoni 
Casanovas i Comte Lavern.

2007/  /  2009/  /  

4164Expedient de contractació de l'obra Local social de Casablanca 2009/  /  2010/  /  
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4169Expedient de contractació de les obres de reforma de la plaça de l'Ateneu de 
Lavern

2009/  /  2010/  /  

4169Expedient de contractació de les obres del Projecte d'enllumenat públic de Can 
Bas

2009/  /  2010/  /  

4172Expedient de contractació de l'obra d'adeqüació de l'antiga Casa de la Vila 2009/  /  2010/  /  

4174Expedient de contractació de l'obra d'adeqüació de l'antiga Casa de la Vila 
(pliques)

2009/  /  2010/  /  

4175Expedient de contractació de l'obra d'adeqüació de l'antiga Casa de la Vila 
(pliques)

2009/  /  2010/  /  

4176Expedient de contractació de l'obra Projecte d'enllumenat de Lavern. 2a fase 2009/  /  2012/  /  

4169Expedient de contractació de les obres d'arrranjament del camí del Castell, 
entre el Rebato i Can Pinya

2010/  /  2010/  /  

4169Expedient de contractació de les obres d'arranjament del camí de can Rossell a 
l'antiga bòbila

2010/  /  2010/  /  

4169Expedient de contractació de les obres de pavimentació del camí de Can Sala 2010/  /  2011/  /  

4168Expedients de contractació d'obres menors 2010/  /  2012/  /  

4169Expedient de contractació de les obres d'arranjament del camí de Can Panxa 2010/  /  2012/  /  

4170Expedient de contractació de l'obra de Reforma i ampliació de les antigues 
escoles per a llar d'infants (pliques)

2010/  /  2012/  /  

4172Expedient de contractació de l'obra de Reforma i ampliació de les antigues 
escoles per a llar d'infants

2010/  /  2012/  /  

4167Expedient de contractació de les obres de Pavimentació del carrer del Centre 
de Can Cartró

2010/  /  2013/  /  

4162Expedient de contractació de l'obra de pavimentació del camí de can Pinya a la 
urbnització Casablancas Sud

2011/  /  2012/  /  

4163Expedient de contractació de l'obra d'ampliació del cementiri municipal de Sant 
Pau d'Ordal. Inclou l'aprovació del desistiment en la contractació expressada

2011/  /  2013/  /  

4164Expedient de contractació de l'obra Reurbanització de la plaça de Sant Isidre 
de Can Cartró

2011/  /  2013/  /  

4162Expedient de contractació de l'obra d'arranjament del camí de la Salada 2012/  /  2012/  /  

4162Expedient de contractació dels treballs de formació una escullera de Can Bas a 
camí de Can Cartró

2012/  /  2012/  /  

4162Expedient de contractació de l'obra de substitució d'un tram de claveguera del 
carrer Verge de Montserrat

2012/  /  2012/  /  

4162Expedient de contractació de l'obra d'arranjament del camí de can Batista a la 
Riera

2012/  /  2012/  /  
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4163Expedient de contractació de l'obra de reforma de l'antiga escola del Pago per 
a destinar-lo a Centre d'interpretació de la memòria històrica

2012/  /  2012/  /  

4166Expedient de contractació de les obres de millores del Camp de futbol de Sant 
Pau d'Ordal. Instal.lació de gespa artificial i tancaments

2012/  /  2013/  /  

4162Expedient de contractació dels treballs per aixecar un mur de tancament a la 
deixalleria de can Bas

2013/  /  2013/  /  

4162Expedient de contractació de l'obra d'arranjament del camí de can Rossell a la 
Bòbila

2013/  /  2013/  /  

4163Expedient de contractació de l'obra d'arranjament d'un tram de camí entre can 
Cartró i can Bas

2013/  /  2013/  /  

4163Expedient de contractació de l'obra d'arranjament del camí veïnal entre la 
urbanització de can Rossell i Can Rossell

2013/  /  2013/  /  
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Codi 101.01.04.06.02

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de gestió de serveis 
públics

291  Adjudicació en règim de monopoli del Servei Municipal de Pompes Funebres. 1945/  /  1947/  /  

291  Desmunicipalització del Servei de Pompes Funebres i rescisió del contracte 
amb la Casa Provincial de Caritat.

1954/  /  1955/  /  

348  Expedient de contractació per a la recollida domiciliària d'escombraries amb 
Francisco Cañadas.

1966/  /  1966/  /  

348  Contracte per a la recollida domiciliària d'escombraries amb Serafín Herrero. 1972/  /  1972/  /  

348  Contracte per a la recollida domiciliària d'escombraries amb Joaquim Mata. 1977/  /  1983/  /  

348  Expedient de traspàs de la concessió del servei de recollida domiciliària 
d'escombraries.

1983/  /  1985/  /  

348  Contracte per a la recollida domiciliària d'escombraries amb Serafín Herrera. 1983/  /  1986/  /  

500  Expedient de contractació amb DJ per a la realització de serveis de vigilància 
privada.

1985/  /  1985/  /  

500  Contractes per a la prestació dels serveis de guarderia rural. 1985/  /  1985/  /  

804Expedient de contractació de gestió de servei públic en règim de concessió 
administrativa dels serveis de recollida d'escombraries, neteja de contenidord i 
transport de residus al centre d'eliminació. Adjidicat a : Serveis Montmar de 
Sanejament SL

1992/  /  2004/  /  

752Expedient de contractació de l'abastament d'aigua a Lavern des de Sant Pau 
d'Ordal

1995/  /  1999/  /  

805Expedient d'aprovació del plec de condicions tècniques, econòmiques i 
administratives que regiran el concurs per a la concessió l'explotació del Servei 
d'Abastament d'aigua potable a Subirats.

1998/  /  1998/  /  

805Pliques concurs d'adjudicació en règim de concessió l'explotació del Servei 
d'Abastament d'aigua potable a Subirats.

1998/  /  1998/  /  

806Pliques concurs d'adjudicació en règim de concessió l'explotació del Servei 
d'Abastament d'aigua potable a Subirats.

1998/  /  1998/  /  

807Pliques concurs d'adjudicació en règim de concessió l'explotació del Servei 
d'Abastament d'aigua potable a Subirats.

1998/  /  1998/  /  

1311Expedient de contractació de servei de la gestió i explotació de la deixalleria de 
Subirats.

1999/  /  2004/  /  

1311Expedient de contractació de servei de l'explotació i control de la depuradora 
del parc Logístic de l'Alt Penedès.

1999/  /  2007/  /  

1311Expedient de contractació de servei de transport de viatgers per carreteres. 2000/  /  2004/  /  
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804Expedient d'adjudicació en règim de concessió administrativa dels serveis de 
recollida d'escombraries, neteja de contenidors del municipi de Subirats i 
transport de residus al centre d'eliminació. Adjudicat: Urbaser SA

2000/  /  2010/  /  

803Pliques concurs d'adjudicació en règim de concessió administrativa dels serveis 
de recollida d'escombraries, neteja de contenidors del municipi de Subirats i 
transport de residus al centre d'eliminació.

2001/  /  2001/  /  

804Pliques concurs d'adjudicació en règim de concessió administrativa dels serveis 
de recollida d'escombraries, neteja de contenidors del municipi de Subirats i 
transport de residus al centre d'eliminació. SA

2001/  /  2001/  /  

1311Expedient de contractació de servei de manteniment de l'enllumenat públic. 2005/  /  2010/  /  
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Codi 101.01.04.06.03

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

501  Contracte amb "Fuerza y Alumbrado, S.A." per al subministrament d'energia 
elèctrica.

1929/  /  1929/  /  

391  Expedient d'adquisició de material per a nous edifics escolars. 1931/  /  1932/  /  

501  Contracte amb CTNE per al subministrament del servei telefònic. 1932/  /  1932/  /  

501  Llistats mensuals de consum amb FECSA. 1939/  /  1968/  /  

501  Expedient de contractació amb "Fuerza y Alumbrado, S.A." per al 
subministrament d'energia elèctrica per a les vies públiques i les dependències 
municipals.

1949/  /  1949/  /  

500Contracte per la senyalització de la carretera i llocs del municipi. 1960/  /  1969/  /  

284  D2/88Contractes de suministrament de gas en ampolles per les escoles. 1962/  /  1989/  /  

328  Expedient d'adquisició de mobiliari. 1977/  /  1977/  /  

501  Pólissa d'abonament per al subministrament d'energia elèctrica amb FHSSA 
per empalme temporal.

1978/  /  1978/  /  

328  Expedient d'adquisició de fotocopiadora Olivetti. 1980/  /  1980/  /  

501  Contracte de subministrament d'ampolles de gas butà. 1980/  /  1980/  /  

501  Pólisses d'abonament per al subministrament temporal d'energia elèctrica amb 
FHSSA.

1983/  /  1988/  /  

501  Expedient per a la regularització dels pagaments dels rebuts de la llum. 1985/  /  1987/  /  

501  Llistats mensuals de consum amb FECSA. 1985/  /  1989/  /  

284  D376/86Contractes d'abonament al Servei Telefonic Individual de les escoles de 
Subirats.

1986/  /  1991/  /  

328  Expedient d'adquisició de fotocopiadora Minolta. 1987/  /  1987/  /  

501  Contractes amb CTNE per al subministrament del servei telefònic. 1987/  /  1988/  /  

328  Contracte de compravenda de material informàtic, manteniment i llicència d'ús 
amb Nixdorf Computer.

1988/  /  1988/  /  

328  Expedient d'adquisició de hardware i software 1988/  /  1988/  /  

501  Contracte amb FHSSA per al subministrament d'energia elèctrica per a 
l'enllumenat de la Festa Major

1988/  /  1988/  /  

720  Expedient d'adquisició de bomba d'elevació d'aigües. 1988/  /  1988/  /  

328  Expedient d'adquisició de Nissan Patrol. 1989/  /  1989/  /  

675  Pòlissa d'abonament amb FHSSA per al subministrament d'energia elèctrica 
per a l'enllumenat públic del c/ Nou de Can Cartró.

1989/  /  1989/  /  
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1324Expedient de contractació de la instal·lació de receptor i emissora. 1990/  /  1990/  /  

328  Expedient d'adquisició de hardware. 1990/  /  1991/  /  

328  Expedient d'adquisició de software. 1990/  /  1993/  /  

328  Expedient d'adquisició de mobiliari. 1991/  /  1991/  /  

328  Expedient d'adquisició de PC-386 i impressora per intervenció 1991/  /  1991/  /  

328  Expedient d'adquisició de màquina d'escriure Olivetti. 1991/  /  1991/  /  

1311Expedients de compra-venda de vehicles municipals donats de baixa 1991/  /  2003/  /  

501  Contracte amb FHSSA per al subministrament d'energia elèctrica per a 
l'enllumenat públic del P.I. Can Bas.

1992/  /  1992/  /  

501  Pòlissa d'abonament amb FHSSA per al subministrament temporal d'energia 
elèctrica per a les obres de reparació de mur de contenció a Can Rovira.

1992/  /  1992/  /  

501 Inclou l'adquisició i manteniment de l'equip. Contracte amb CTNE per al subministrament del servei telefònic. 1992/  /  1992/  /  

675  Contracte de manteniment de l'enllumenat públic de Casablanca Nord. 1992/  /  1992/  /  

675  Contracte amb FHSSA per al subministrament d'energia elèctrica per a usos 
industrials de l'urbanització Casablanca Nord.

1992/  /  1992/  /  

328  Expedient d'adquisició de PC 486 1994/  /  1994/  /  

328  Expedient de proposta per a l'adquisició d'un rellotge per a controlar 
l'assistència dels funcionaris.

1994/  /  1994/  /  

328Expedient d'adquisició furgoneta Nissan Trade 1995/  /  1995/  /  

328  Expedient d'adquisició de PC 486 1995/  /  1995/  /  

328  Expedient d'adquisició de Nissan Trade. 1995/  /  1995/  /  

328  Expedient d'adquisició d'impressora CANON 1995/  /  1995/  /  

501  Expedient de regularització de telèfons de servei públic a particulars. 1995/  /  1996/  /  

328  Expedient d'adquisició de PC Hewlett Packard a Impacte. 1996/  /  1996/  /  

1307Adquisició programes informàtics del Registre d'Entrades i de Sortides a 
l'mpresa TAO

1996/  /  1996/  /  

1308Expedient de contractació de subministrament diversos: contenidors, cartelleres 
municipals, extintors, alarmes, mòbils, centraleta telefònica, equips de 
climatització, mobiliari, adobadora, …

1996/  /  2006/  /  

860Expedient de contractació de servei de línia telefònica per a fax 1997/  /  1997/  /  

860Expedient de contractació de nova centraleta 1997/  /  1997/  /  

860Expedient de contractació de subministrament de plaques d'obres rotulades 1997/  /  1997/  /  

1307Adquisició antivirus informàtics 1997/  /  1997/  /  

1306Adquisició maquinari (ordinadors, impressora, fax, escàner…) 1997/  /  2007/  /  
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860Expedient de contractació de línia de RSDI, mòdem i fax 1998/  /  1998/  /  

860Expedient de contractació de servei de línia telefònica escoles Sant Pau i 
Lavern

1998/  /  1998/  /  

860Expedient de contractació de llicència de l'antivirus Panda amb l'empresa 
Ofitècnica del Penedès

2001/  /  2002/  /  

1307Compra dels programes d'urbanisme i secretaria a l'empresa TIBIDABO 
Ediciones, SA

2002/  /  2002/  /  

1307Adquisició del Programa Elector de l'empresa SPAI 2003/  /  2003/  /  

800Adquisició de mobles i mampares per la sala de plens. 2004/  /  2004/  /  

1307Contracte de compra-venda de programa de secretaria a l'empresa SPAI de 
Sabadell

2004/  /  2007/  /  

800Adquisició de tres columnes de llum del camp de futbol de Can Cartró. 2005/  /  2005/  /  

1307Contracte de compra-venda de programa de gestió del cementiri a l'empresa 
Aperiron Softwarel

2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.01.04.06.04

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de serveis

500  Contracte amb el Centro de Información General de los Municipos de España. 1919/  /  1919/  /  

299  Contracte d'agutzil - guarda rural. 1953/  /  1953/  /  

500  Contracte per a la realització dels treballs d'empadronament. 1956/  /  1956/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'auxiliar administratiu 1974/  /  1974/  /  

499  Contracte de cessió de l'administració de la piscina pública d'Ordal a 
l'Associació de Veïns d'Ordal.

1978/  /  1978/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'arquitecte i enginyer 1979/  /  1979/  /  

395  Expedient de contractació per a la revisió del Pla General d'Ordenació del 
Municipi.

1979/  /  1987/  /  

342  Expedient de contractació per a la realització dels aixecaments topogràfics dels 
nuclis de població del municipi amb l'empresa TT19.

1980/  /  1980/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'arquitecte 1980/  /  1980/  /  

19  Contractes de treball. 1981/  /  1994/  /  

500  Contracte per efectuar la liquidació de 283 declaracions de l'Impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys.

1984/  /  1984/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'arquitecte 1984/  /  1984/  /  

441  Expedient de contractació per a la realització de l'aixecament topogràfic del 
sector industrial Noia - Lavernó amb Joan Torrens.

1984/  /  1985/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'enginyer 1984/  /  1985/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'arquitecte 1985/  /  1985/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'auxiliar administratiu 1985/  /  1985/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis de revisió de plànols 1985/  /  1985/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'advocat amb 
funcions de Secretari provisional amb Pau Saumell Lladó.

1985/  /  1985/  /  

500  D284/85Expedient de contractació amb l'empresa Serveis Municipals de Catalunya per 
a la comptabilitat de l'Ajuntament.

1985/  /  1985/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'assitenta social. 1985/  /  1985/  /  

499  Expedients d'arrendament del servei de les piscines públiques. 1985/  /  1997/  /  

500  Expedient de contractació per a la mecanització dels padrons de taxes i aigües. 1986/  /  1986/  /  

500  Contracte per a la prestació de serveis de comptabilitat mecanitzada. 1986/  /  1986/  /  
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500  D367/88Contracte per a la catalogació de tots els immobles i solars de les 
urbanitzacions Casablanca Nord i Sud amb Gabinete Técnico de Proyectos.

1988/  /  1988/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'arquitecte 1988/  /  1988/  /  

500Expedient de contractació d'auxiliar administratiu 1988/  /  1988/  /  

500  Contracte per a la prestació del servei de vigilància de jaciment arqueològic. 1989/  /  1989/  /  

500  D511/89Contracte per al manteniment del catalèg d'immobles i solars de les 
urbanitzacions

1989/  /  1989/  /  

500  D320/89Contracte per a la prestació dels serveis de tràmitació d'expedients de 
legalització o enderroc de les edificacions sense llicència de les urbanitzacions 
amb Josefa Isabel Martínez.

1989/  /  1989/  /  

500  Expedient de contractació per a la mecanització dels padrons de Contribució 
urbana.

1989/  /  1989/  /  

500 Inclou document de rescisió de contracte. Expedient de contractació del servei de recaptació 1989/  /  1992/  /  

500  Expedient de contractació per l'assistència d'una gestoria 1991/  /  1992/  /  

500  Expedient de contractació per a la confecció de l'inventari de béns. 1991/  /  1992/  /  

1309Expedient de contractació de servei de neteja de les instal·lacions municipals. 1991/  /  1999/  /  

500  Expedient de contractació per a la realització d'una auditoria econòmico-
financera.

1992/  /  1992/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis de psicòloga 1993/  /  1993/  /  

500  Contracte per a la realització de serveis de vigilància privada. 1993/  /  1993/  /  

500  Expedient de contractació del servei d'informació 1996/  /  1996/  /  

801Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 1997/  /  1997/  /  

801Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 1998/  /  1998/  /  

801Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 1999/  /  1999/  /  

1309Expedient de contractació de servei de neteja de les instal·lacions municipals. 1999/  /  2001/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2000/  /  2000/  /  

927Expedients de contractació de servei de socorristes per a les piscines 
municipals

2000/  /  2008/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2001/  /  2001/  /  

919Contractació agent censal 2001/  /  2001/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2002/  /  2002/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2003/  /  2003/  /  

1309Expedient de contractació de servei de neteja de la depuradora de la 
urbanització de Can Rossell.

2003/  /  2003/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2004/  /  2004/  /  
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1308Expedient de contractació de servei d'enginyer 2004/  /  2004/  /  

1308Expedient de contractacció per a l'elaboració de l'ordenança municipal 
d'integració paisatgística i mediambiental per al desenvolupament i execució 
dels polígons industrials de Can Bou i Lavernó.

2004/  /  2004/  /  

1308Expedient de contractacció per a l'elaboració del projecte per a la confecció de 
convenis amb diferents entitats del poble.

2004/  /  2004/  /  

1309Expedient de contractació de servei de jardineria a Ordal i Can Rossell. 2004/  /  2004/  /  

1309Expedient de contractació de servei de zones boscoses de la urbanització 
Casablanca.

2004/  /  2004/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2005/  /  2005/  /  

1308Expedient de contractacció dels treballs topogràfics del polígon industrial de 
Can Bas.

2005/  /  2005/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2006/  /  2006/  /  

1308Expedient de contractacció de l'estudi de potenciació turística del municipi. 2006/  /  2006/  /  

1308Expedient de contractacció de la redacció del projecte d'ampliació de la 
deixalleria.

2006/  /  2006/  /  

1309Expedient de contractació de servei de monitors del casal d'estiu 2006/  /  2006/  /  

1309Expedient de contractació de servei de desbrossament de la urbanització 
Casablanca.

2006/  /  2006/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2007/  /  2007/  /  

802Expedient de contractació de servei d'explotació de la piscina municipal. 2008/  /  2008/  /  

802Expedient de contractació de servei de manteniment de les piscines municipals. 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.01.04.06.05

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de consultoria i 
assistència tècnica

328  Contracte d'assistència tècnica de maquinari d'oficina 1980/  /  1980/  /  

328  Contracte de manteniment d'extintors 1981/  /  1981/  /  

500  Contracte per a la prestació dels serveis d'assessorament municipal 1981/  /  1981/  /  

328  Contracte d'assistència tècnica de telefax 1989/  /  1989/  /  

328  Contracte d'assistència tècnica de fotocopiadores 1989/  /  1989/  /  

328  Contractes del servei de manteniment de sottware 1989/  /  1992/  /  

328  Contractes del servei de manteniment de hardware 1989/  /  1994/  /  

500  Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'assessoria 
comptable

1991/  /  1991/  /  

328 Inclou document de rescisió. Expedient de contractació pel servei de manteniment de màquines d'oficina. 1994/  /  1996/  /  

1309Expedient de contractació de consultoria i assistència tècnica del tècnic de 
medi ambient

1999/  /  2003/  /  

1307Contracte de servei tècnic informàtic 2004/  /  2007/  /  

Codi 101.01.04.06.06

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de naturalesa especial

284  Contractes d'arrendament de locals particulars per a instal·lar les escoles de 
Subirats.

1931/  /  1950/  /  

500  Contracte amb Premsa Catalana per a la subscripció al diari Avui. 1979/  /  1979/  /  

500  Contracte d'ús de la tarjeta SOLRED. 1996/  /  1996/  /  

1307Contracte de subscripció al DOGC en paper 2003/  /  2003/  /  

1307Bonificacions en les publicacions en el BOPB per utilitzar mitjans telemàtics 2005/  /  2005/  /  

1307Contracte de franqueig amb Correus 2005/  /  2005/  /  

1307Contracte de subscripció a la revista "El Temps" 2005/  /  2005/  /  

1307Contracte de subscripció al DOGC en paper 2006/  /  2006/  /  

1307Contracte de subscripció al domini .Cat 2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.01.04.07.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Arxiu Municipal

19  Inventari dels documents municipals entregats a l'Alcalde. 1906/  /  1906/  /  

202  Relació de documents desde l'any 1923 que s'incauta al Secretari. 1931/  /  1931/  /  

19  Fitxa de l'arxiu municipal per al Cens d'arxius. 1960/  /  1960/  /  

19  Guia de l'Arxiu Municipal. 1967/  /  1967/  /  

19  Guia de l'Arxiu Municipal. 1981/  /  1981/  /  

1343Inventari de l'arxiu municipal elaborat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

1987/  /  1987/  /  

1343Inventari del jutjat de Pau de Subirats 1993/  /  1994/  /  

1343Inventari de l'arxiu municipal elaborat pel Servei de Recursos Culturals de la 
Diputació de Barcelona

1999/  /  2000/  /  

1343Lliurament de documentació pertanyent a altres arxius municipals 2000/  /  2000/  /  

1343Retorn de documentació pertanyent a l'arxius municipal per part de l'ajuntament 
de Sant Cugat Sesgarrigues

2002/  /  2002/  /  

Codi 101.01.05.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS

1299Assumptes remesos al Síndic de Greuges de Catalunya 1998/  /  2007/  /  

Codi 101.01.05.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Informes i dictàmens

894Informe jurídic 1990/  /  1999/  /  

1301Compareixença del secretari-interventor, com a fedetari municipal, a petició de 
la Junta de l'Ateneu Agrícola de Lavern per aixecar inventari i testimoni de 
l'estat del local

2001/06/28 2001/06/28
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Codi 101.01.05.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Causes

202 És una transcripció de l'original realitzada l'any 1862. Concòrdia firmada entre Josep Ramon de Magarola i els regidors particulars de 
Subirats i parròquies.

1738/  /  1738/  /  

322  Sentència del procediment econòmic-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1930/  /  1931/  /  

322  Sentència del procediment econòmic-administratiu interposat per l'Ajuntament 
contra acord de l'Administració de Rendes.

1958/  /  1959/  /  

491  Expedient de procediment contenciós-administratiu per denegació per formar 
part de la Junta pericial.

1965/  /  1965/  /  

322  Expedient del procediment econòmic-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1985/  /  1986/  /  

633  Expedient del procediment econòmic-administratiu interposat per varis 
particulars contra l'Ajuntament per la liquidació de CCEE per a la zona 
esportiva a Lavern.

1985/  /  1988/  /  

1300Expedient de procediment contenciós administratiu 361/93 1986/  /  1996/  /  

679  Expedient del recurs d'alçada presentat per l'Alcalde contra sanció imposada 
pel Govern Civil per obres a la voraria de l'autopista.

1987/  /  1988/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1988/  /  1989/  /  

322  Recursos de reposició. 1988/  /  1991/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1988/  /  1992/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1989/  /  1992/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1989/  /  1993/  /  

395  Sentència del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'aprovació de la revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi.

1990/  /  1991/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1990/  /  1992/  /  

322  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1990/  /  1997/  /  

323  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1991/  /  1995/  /  

323  Expedient del procediment penal interposat contra l'Ajuntament. 1993/  /  1995/  /  
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323  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1993/  /  1996/  /  

323  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra l'OALGT 
(Ajuntament).

1993/  /  1996/  /  

318 El trobareu dins l'expedient de la moció de censura. Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat pel grup 
municipal CID contra l'Alcalde.

1994/  /  1995/  /  

323  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1994/  /  1995/  /  

323  Expedient del procediment penal interposat per l'Ajuntament contra regidors del 
grup municipal CID.

1994/  /  1996/  /  

323  Expedient del procediment penal interposat per l'Alcalde contra regidors del 
grup municipal CID.

1994/  /  1996/  /  

1302Expedient de procediment penal 646/94J per l'incendi del Fons del Peró 1994/  /  2006/  /  

323  Expedient del procediment contenciòs-administratiu interposat contra 
l'Ajuntament.

1995/  /  1996/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 868/96 1996/  /  2000/  /  

1303Expedient de procediment contenciós administratiu 209/2000 1996/  /  2000/  /  

1301Expedient de procediment contenciós administratiu 1731/99 1998/  /  1999/  /  

1301Expedient de procediment contenciós administratiu 2996/98 1998/  /  2003/  /  

1300Expedient de procediment contenciós administratiu 538/99 1998/  /  2004/  /  

1301Expedient de procediment contenciós administratiu 742/99 1998/  /  2006/  /  

1301Citació del tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte contra la 
salut pública i els recursos naturals. Exp. 22/99

1999/  /  1999/  /  

1301Expedient de procediment de reposició 1999/  /  1999/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 2625/98 1999/  /  1999/  /  

1301Expedient de procediment contenciós administratiu 996/99 1999/  /  2001/  /  

1301Expedient de procediment contenciós administratiu 269/00 2000/  /  2000/  /  

1300Expedient de procediment laboral 124/00 1241242000/  /  2000/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 338/2000 2000/  /  2002/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 829/99 2000/  /  2004/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 13/2001 2000/  /  2005/  /  

1302Expedient de procediment contenciós administratiu 441/04 2000/  /  2009/  /  

1303Expedient de recurs de procediment contenciós administratiu 661/2002 2000/  /  2009/  /  

1300Diligències prèvies 1332/00 a l'Audiència de Barcelona 2001/  /  2001/  /  

1300Diligències prèvies 646/94 incendi forestal al castell de Subirats 2001/  /  2001/  /  
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1388Recurs contenciós administratiu 279/2001-L contra liquidació taxa llicència 
municipal

2001/  /  2002/  /  

1300Expedient de procediment contenciós administratiu 707/2002 2001/  /  2006/  /  

1302Expedient de mesures preliminars 103/2002 2002/  /  2002/  /  

1304Expedient de procediment contenciós administratiu 863/02 2002/  /  2006/  /  

1299Expedients de denúncia i petició d'indemnitzacions 2002/  /  2009/  /  

1390Recurs contenciós administratiu 378/2003 contra  desestimació de les 
al.legacions presentades per REE contra incoació expedient de protecció de la 
legalitat urbanística per substitució del suport núm. 278 línia Ascó-Pierola-
Begues

2003/  /  2006/  /  

1390Recurs contenciós administratiu 1383/2004, denegació petició de compensació 
complementària per la pèrdua real de l'IAE

2004/  /  2008/  /  

1303Expedient de procediment contenciós administratiu 7/05 2005/  /  2005/  /  

1303Diligències prèvies225/05 T danys i perjudicis fanal N-340 pk 1,226 2006/  /  2006/  /  

1304Expedient de procediment contenciós administratiu 690/06 2006/  /  2006/  /  

1305Expedient de procediment contenciós administratiu 692/06 2006/  /  2007/  /  

1304Expedient de procediment contenciós administratiu 289/06 2006/  /  2009/  /  

1304Recurs d'apel·lació interposat contra la sentència del recurs núm. 289/06 2007/  /  2007/  /  

1305Expedient del procediment de responsabilitat civil abreujat 22/2007 2007/  /  2009/  /  

1305Expedient de procediment contenciós administratiu 546/2007 2007/  /  2010/  /  

1388Recurs 12/2007 contra demolició de les obres de tancament (inadmès per 
extemporani)

2007/  /  2011/  /  

1388Recurs contenciós administratiu 128/2008 en relació a la compensació de les 
quotes d'IBI d'Acesa

2007/  /  2011/  /  

1389Recurs contenciós administratiu 561/2007, contra acord d'aprovació definitiva 
del projecte de reparcel.lació de la Urbanització Casablanca Sud

2007/  /  2012/  /  

1305Expedient de procediment contenciós administratiu 258/2008 2008/  /  2009/  /  

1393Recurs contenciós administratiu 158/2008 en relació a moviment de terres 2008/  /  2009/  /  

1393Recurs contenciós administratiu 586/2009B, construcció tanca al nucli del 
Rebato

2008/  /  2012/  /  

1393Recurs contenciós administratiu 309/2009, expropiació camí Can Pinya 2009/  /  2011/  /  

1390Recurs contenciós administratiu  105/2009-B, per imposició de quotes 
urbanístiques de la Unitat d'actuació número 8 del carrer del Serral de Lavern

2009/  /  2012/  /  

1392Recurs contenciós administratiu 72/2009 en relació a l'execució subsidiària a 
Can Bou del Pujol a Sant Pau d'Ordal

2009/  /  2012/  /  

1391Recurs contenciós administratiu 524/2010-A, instal.lació planta asfàltica 2010/  /  2013/  /  
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1386Recurs contenciós administratiu 560/2010C moviment de terres 2010/  /  2014/  /  

1387Recurs contenciós administratiu 513/2010-4 conveni "Illa d'en Formosa" 2010/  /  2014/  /  

1390Recurs contenciós administratiu 464/2011-F 2011/  /  2012/  /  

1393Recurs contenciós administratiu 183/2013, camins 2014/  /  2014/  /  

Codi 101.01.06.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Organització del personal

202  Relació de funcionaris de plantilla. 1936/  /  1936/  /  

202  Plantilla de personal. 1952/  /  1952/  /  

202  Cens de funcionaris. 1954/  /  1954/  /  

202  Relació del nombre de funcionaris en propietat. 1958/  /  1958/  /  

202  Expedient de revisió de la plantilla. 1964/  /  1964/  /  

202  Relació de funcionaris. 1968/  /  1968/  /  

202  Fitxes descriptives de personal. 1969/  /  1969/  /  

202 A partir de 1973, als Pressupostos municipals s'inclou una Plantilla 
de treballadors. 

Expedient de revisió de la plantilla. 1972/  /  1972/  /  

202  Plantilla de places coeficientades. 1973/  /  1973/  /  

202  D43/89Plantilla de personal. 1989/  /  1989/  /  

926Expedient de modificació de la plantilla del personal: Subescala Auxiliar, grup 
D, nivell 7 a 5 places

1995/  /  1995/  /  

926Expedient de modificació de la plantilla del personal 1998/  /  1998/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Selecció i provisió de personal

202  Sol.licitud de la plaça d'agutzil. 1905/  /  1905/  /  

202  Expedient del concurs per a la provisió de la plaça de Secretari en propietat. 1925/  /  1925/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió de la plaça d'Aparellador d'Obres. 1930/  /  1932/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió en propietat de la plaça de Secretari. 1931/  /  1931/  /  

299  Acta de presa de possessió del Secretari de la Delegació Local de Proveïments. 1945/  /  1945/  /  

19  Expedient de nomenament d'auxiliar temporal 1953/  /  1953/  /  

299  Expedient del concurs restringit per a la provisió en propietat de la plaça 
d'aguatzil.

1953/  /  1953/  /  

299  Expedient de l'oposició per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu. 1954/  /  1955/  /  

19  Expedient per al nomenament de personal temporal. 1955/  /  1955/  /  

299  Expedient del concurs-oposició per a la provisió d'una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1955/  /  1956/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió en propietat de la plaça de Secretari. 1956/  /  1957/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió en propietat de la plaça de vigilant diurn-
enacarregat del cementiri.

1958/  /  1959/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió en propietat de la plaça de Secretari. 1965/  /  1966/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió en propietat de la plaça de agutzil-veu 
publica.

1965/  /  1968/  /  

299  Expedient de l'oposició per a la provisió en propietat d'una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1973/  /  1973/  /  

299  Acta de presa de possessió de la plaça de secretari en propietat. 1975/  /  1975/  /  

299  Expedient de l'oposició per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu. 1975/  /  1976/  /  

299  Expedient del concurs per a la provisió d'una plaça d'aguatzil. 1976/  /  1977/  /  

299  Expedient de proves selectives retringides per a la provisió en propietat d'una 
plaça d'auxiliar administratiu.

1977/  /  1978/  /  

299  D48/78Sol.licitud de renúncia del Secretari-Interventor en funcions. 1978/  /  1978/  /  

19  Proves de selecció per a contractar personal. 1980/  /  1980/  /  

299  Sol.licituds per pendre part en el concurs per a la plaça de Secretari. 1981/  /  1981/  /  

19  Proves de selecció per a proveïr de forma eventual una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1982/  /  1982/  /  

299  Expedient de presa de possessió del Secretari. 1983/  /  1983/  /  
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299  Acta de presa de possessió de la plaça de Secretari-Interventor interí. 1983/  /  1983/  /  

299  D41/84Expedient de l'oposició per a la provisió en propietat d'una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1984/  /  1984/  /  

299  Expedient de nomenament de Secretari interí. 1984/  /  1985/  /  

19  D95/85Sol.licituds per cubrir les places anunciades a l'Oferta Pública d'Ocupació. 1985/  /  1985/  /  

299  D453/86Expedient de presa de possessió de Secretari interí. 1986/  /  1988/  /  

299  D165/87Expedient de l'oposició per a la provisió en propietat de dues places d'auxiliar 
administratiu.

1987/  /  1988/  /  

325Expedient de convocatòria i selecció de la plaça d'arquitecte municipal en règim 
de prestació de serveis

1988/  /  1988/  /  

325  Expedient del concurs de trasllat per a Secretaris d'habilitació nacional. 1988/  /  1989/  /  

325  Expedient del concurs-oposició per a la provisió en propietat d'una plaça 
d'auxiliar, una d'encarregat, i una d'oficial lampista-electricista.

1991/  /  1991/  /  

19  Expedient de l'oposició per a la provisió temporal d'una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1992/  /  1992/  /  

325  Expedient d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació. 1994/  /  1994/  /  

325  Expedient de les proves selectives per a la selecció d'un auxiliar administratiu. 1994/  /  1994/  /  

325  Expedient del concurs-oposició per a la provisió d'una plaça d'auxiliar 
administratiu, i una d'operari d'oficis.

1994/  /  1994/  /  

325  Expedient del concurs-oposició per a la provisió d'una plaça d'auxiliar 
administratiu.

1994/  /  1995/  /  

926Expedient per a la provisió de llocs de treball: professor de la llar d'infants de 
Lavern

1996/  /  1996/  /  

926Expedient per a la provisió de llocs de treball: professor de la llar d'infants 
d'Ordal

1996/  /  1997/  /  

926Expedient del concurs-oposició per la provisió d'un plaça de vigilant. 1996/  /  1999/  /  

926Expedient d’aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació 1998/  /  1998/  /  

926Expedient del concurs-oposició per la provisió d'un plaça d'auxiliar de 
manteniment

1998/  /  1998/  /  

926Expedient de nomenament de funcionaris 1998/  /  1998/  /  

926Expedient del concurs per la provisió d'un plaça d'auxiliar de policia local 1998/  /  1998/  /  

926Expedient del concurs-oposició, reserva a promoció interna: plaça 
d'administrativa adscrit a l'àrea d'intervenció

1998/  /  1998/  /  

926Expedient del concurs per la provisió d'un plaça d'arquitecte tècnic 1998/  /  1998/  /  

926Expedient del concurs-oposició, reserva a promoció interna: plaça 
d'administrativa adscrit a l'àrea de secretaria

1998/  /  1998/  /  
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926Expedient per a la provisió de llocs de treball: professor de la llar d'infants 2000/  /  2000/  /  

926Expedient del concurs per la provisió d'un plaça d'arquitecte tècnic 2000/  /  2000/  /  

927Expedient de concurs per la provisió d'una plaça d'arquitecte tècnic 2000/  /  2000/  /  

927Expedient per a la provisió de llocs de treball: plaça auxiliar de la llar d'infants 2001/  /  2001/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: peó 2001/  /  2001/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar administratiu 2001/  /  2001/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar administratiu 2001/  /  2001/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar llar d'infants 2002/  /  2002/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar administratiu 2002/  /  2002/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar llar d'infants 2002/  /  2002/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: auxiliar administratiu 2002/  /  2002/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: dues auxiliar llar d'infants 2003/  /  2003/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball: dues auxiliar llar d'infants 2003/  /  2003/  /  

927Expedient per a la provisió de llocs de treball: dues places d'auxiliar 
d'educadora de la llar d'infants

2004/  /  2004/  /  

927Expedient per a la provisió de llocs de treball: plaça d'auxiliar d'educadora de la 
llar d'infants de Sant Pau

2005/  /  2005/  /  

927Expedient per a la provisió de llocs de treball: dues places d'auxiliar 
d'educadora de la llar d'infants

2005/  /  2005/  /  

944Expedient per a la provisió de llocs de treball: plaça dinamitzadora gent gran 2005/  /  2005/  /  

927Expedient d’aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació (administrativa 
d'urbanisme)

2006/  /  2006/  /  

1317Expedient per a la provisió de llocs de treball:cinc auxiliar llar d'infants 2006/  /  2006/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: dos auxiliar llar d'infants 2007/  /  2007/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: dos auxiliar llar d'infants 2008/  /  2008/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: concurs de mèrits plaça 
arquitecte tècnic

2008/  /  2008/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: peó brigada 2008/  /  2008/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: oficial primera paleta 2008/  /  2008/  /  

927Expedient del concurs-oposició per la provisió d'un plaça de tècnic administratiu 
jurídic

2009/  /  2009/  /  

1318Expedient d’aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació 2009/  /  2009/  /  

1318Expedient per a la provisió de llocs de treball: concurs de mèrits plaça auxiliar 
llar d'infants

2009/  /  2009/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Règim disciplinari

202  Expedient de depuració de funcionaris. 1939/  /  1939/  /  

325  Sol.licituds per establir horaris i salaris. 1991/  /  1993/  /  

325  Circular interna. 1993/  /  1993/  /  

Codi 101.01.06.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

202  Expedient personal 1984/  /  1990/  /  

1319Expedient personal A- E 1985/  /  2010/  /  

1320Expedient personal F- M 1985/  /  2010/  /  

1321Expedient personal O- V 1985/  /  2010/  /  

1318Expedient personal 1996/  /  2010/  /  

Codi 101.01.06.07.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Relacions laborals

202  D294/90Expedient d'eleccions sindicals. 1990/  /  1990/  /  

1317Expedient d'eleccions sindicals 1995/  /  2006/  /  

1317Peticions, compromisos i acords referits a temes laborals 1995/  /  2010/  /  

1316Conveni de les condicions de treball pel personal funcionari de l'Ajuntament de 
Subirats

2004/  /  2007/  /  

1316Petició de renovació del conveni de les condicions de treball pel personal 
funcionari de l'Ajuntament de Subirats

2007/  /  2007/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Condicions de treball

1316Congelació de salaris 1996/  /  1996/  /  

1316Documentació referida al pla de riscos i salut , actes de la comissió paritària, 
actes del comité de seguretat i salut laboral

2004/  /  2006/  /  

1310Expedient de contractació de l'assegurança col·lectiva del personal de 
l'ajuntament amb la companyia Allianz

2004/  /  2009/  /  

1316Calendari laboral 2006/  /  2007/  /  

1316Expedient de concessió de vacances 2006/  /  2007/  /  

1316Expedient de concessió de llicència 2006/  /  2007/  /  

1316Informes mèdics del personal 2006/  /  2008/  /  

Codi 101.01.07.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA

853Expedient d'aprovació del registre general d'entrada i sortida de documents 1996/06/12 1996/08/09
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ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

118  Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1906/  /  1908/  /  

118  Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1908/  /  1909/  /  

118  Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1910/  /  1912/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents. 1912/  /  1914/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1915/  /  1918/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1918/  /  1920/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents. 1920/  /  1923/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1923/  /  1925/  /  

118Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1925/  /  1929/  /  

105 Dolent Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1930/  /  1931/  /  

105 Dolent Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1935/  /  1936/  /  

117  Llibre registre d'entrada de documents i comunicacions. 1952/  /  1958/  /  

117  Llibre registre d'entrada de documents. 1960/  /  1963/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1963/  /  1966/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1966/  /  1967/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1967/  /  1969/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1969/  /  1970/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1970/  /  1971/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1971/  /  1973/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1973/  /  1975/  /  

119  Llibre registre d'entrada de documents. 1975/  /  1977/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1977/  /  1978/  /  

66  Llibre registre d'entrada de documents. 1978/07/15 1981/02/18

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1981/  /  1982/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1982/  /  1983/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1983/  /  1984/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1984/  /  1986/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1986/  /  1987/  /  

120  Llibre registre d'entrada de documents. 1987/  /  1989/  /  
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880  Llibre registre d'entrada de documents. 1989/  /  1989/  /  

880  Llibre registre d'entrada de documents. 1990/  /  1990/  /  

880  Llibre registre d'entrada de documents. 1991/  /  1991/  /  

881  Llibre registre d'entrada de documents. 1992/  /  1992/  /  

881  Llibre registre d'entrada de documents. 1993/  /  1993/  /  

881  Llibre registre d'entrada de documents. 1994/  /  1994/  /  

882  Llibre registre d'entrada de documents. 1995/  /  1995/  /  

882  Llibre registre d'entrada de documents. 1996/  /  1996/  /  

853Llibre registre d'entrada de documents 1997/  /  1999/  /  

854Llibre registre d'entrada de documents 2000/  /  2002/  /  

855Llibre registre d'entrada de documents 2003/  /  2005/  /  

856Llibre registre d'entrada de documents 2006/  /  2008/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

103  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1902/  /  1904/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1906/  /  1906/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1906/  /  1906/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1906/  /  1907/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1908/  /  1909/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1909/  /  1909/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1909/  /  1910/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1910/  /  1911/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1911/  /  1912/  /  

105 Dolent Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1912/  /  1912/  /  

110  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1913/  /  1914/  /  

110  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1914/  /  1915/  /  

110  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1915/  /  1916/  /  

110Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1916/  /  1916/  /  

110Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1917/  /  1917/  /  

110Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1918/  /  1918/  /  

110Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1926/  /  1928/  /  

118Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1928/  /  1929/  /  

110  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1929/  /  1931/  /  

110 Hi ha registre del mes de gener de 1933 i dels anys 1935 i 1936. Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1933/  /  1936/  /  

111  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1936/  /  1939/  /  

111  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1940/  /  1940/  /  

111  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1940/  /  1941/  /  

111 Recomana intervenció, cal repassar l'enquadernació.Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1941/  /  1942/  /  

112  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1942/  /  1943/  /  

112  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1943/  /  1944/  /  

112  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1944/  /  1945/  /  

112  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1945/  /  1946/  /  

113  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1946/  /  1947/  /  
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113  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1947/  /  1949/  /  

113  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1949/  /  1950/  /  

114  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1950/  /  1952/  /  

114  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1952/  /  1954/  /  

114  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1954/  /  1957/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1957/  /  1960/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents i comunicacions. 1960/  /  1963/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents 1963/  /  1966/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents. 1966/  /  1969/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents 1969/  /  1970/  /  

115  Llibre registre de sortida de documents. 1970/  /  1973/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents 1973/  /  1977/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents 1977/  /  1979/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents 1979/  /  1982/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents. 1982/  /  1985/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents. 1985/  /  1987/  /  

116  Llibre registre de sortida de documents. 1987/  /  1988/  /  

117  Llibre registre de sortida de documents. 1988/  /  1989/  /  

880  Llibre registre de sortida de documents. 1989/  /  1989/  /  

880  Llibre registre de sortida de documents. 1990/  /  1990/  /  

880  Llibre registre de sortida de documents. 1991/  /  1991/  /  

881  Llibre registre de sortida de documents. 1992/  /  1992/  /  

881  Llibre registre de sortida de documents. 1993/  /  1993/  /  

881  Llibre registre de sortida de documents. 1994/  /  1994/  /  

882  Llibre registre de sortida de documents. 1995/  /  1995/  /  

882  Llibre registre de sortida de documents. 1996/  /  1996/  /  

857Llibre registre de sortida de documents 1997/  /  1999/  /  

858Llibre registre de sortida de documents 2000/  /  2004/  /  

859Llibre registre de sortida de documents 2005/  /  2008/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència entrada

21  Entrades de correspondència. 1852/  /  1855/  /  

19 Està agrupada per temes. Entrades de correspondència. 1856/  /  1857/  /  

19 Està agrupada per temes. Entrades de correspondència. 1858/  /  1859/  /  

21 Està agrupada per temes. Entrades de correspondència. 1863/  /  1865/  /  

21 Està agrupada per temes. Entrades de correspondència. 1866/  /  1866/  /  

21 Està agrupada per temes. Entrades de correspondència. 1867/  /  1867/  /  

21  Entrades de correspondència. 1869/  /  1885/  /  

49  Rebuts d'acús d'objectes i documents. 1871/  /  1920/  /  

22  Entrades de correspondència. 1886/  /  1886/  /  

22  Entrades de correspondència. 1887/  /  1887/  /  

22  Entrades de correspondència. 1888/  /  1888/  /  

22  Entrades de correspondència. 1889/  /  1889/  /  

23 Recomana intervencióEntrades de correspondència. 1890/  /  1890/  /  

23 Recomana intervencióEntrades de correspondència. 1891/  /  1891/  /  

23  Entrades de correspondència. 1892/  /  1892/  /  

23  Entrades de correspondència. 1893/  /  1893/  /  

24  Entrades de correspondència. 1894/  /  1894/  /  

24  Entrades de correspondència. 1895/  /  1895/  /  

24  Entrades de correspondència. 1896/  /  1896/  /  

24  Entrades de correspondència. 1897/  /  1897/  /  

25  Entrades de correspondència. 1898/  /  1898/  /  

25  Entrades de correspondència. 1899/  /  1899/  /  

25  Entrades de correspondència. 1900/  /  1900/  /  

26  Entrades de correspondència. 1901/  /  1901/  /  

26  Entrades de correspondència. 1902/  /  1902/  /  

26  Entrades de correspondència. 1905/  /  1905/  /  

156  Entrades de correspondència. 1905/  /  1923/  /  

27  Entrades de correspondència. 1906/  /  1906/  /  

27  Entrades de correspondència. 1907/  /  1907/  /  
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28  Entrades de correspondència. 1908/  /  1908/  /  

28  Entrades de correspondència. 1909/  /  1909/  /  

29  Entrades de correspondència. 1910/  /  1910/  /  

29  Entrades de correspondència. 1911/  /  1911/  /  

30  Entrades de correspondència. 1912/  /  1912/  /  

30  Entrades de correspondència. 1913/  /  1913/  /  

31  Entrades de correspondència. 1914/  /  1914/  /  

31  Entrades de correspondència. 1915/  /  1915/  /  

32  Entrades de correspondència. 1916/  /  1916/  /  

32  Entrades de correspondència. 1917/  /  1917/  /  

33  Entrades de correspondència. 1918/  /  1918/  /  

33  Entrades de correspondència. 1919/  /  1919/  /  

33  Entrades de correspondència. 1920/  /  1920/  /  

34  Entrades de correspondència. 1921/  /  1921/  /  

34  Entrades de correspondència. 1922/  /  1922/  /  

34  Entrades de correspondència. 1923/  /  1923/  /  

34  Entrades de correspondència. 1924/  /  1924/  /  

35  Entrades de correspondència. 1925/  /  1925/  /  

35  Entrades de correspondència. 1926/  /  1926/  /  

35  Entrades de correspondència. 1927/  /  1927/  /  

35  Entrades de correspondència. 1928/  /  1928/  /  

36  Entrades de correspondència. 1929/  /  1929/  /  

36  Entrades de correspondència. 1930/  /  1930/  /  

36 Inclou algunes sortides. Entrades de correspondència. 1931/  /  1931/  /  

37 Inclou algunes sortides. Entrades de correspondència. 1932/  /  1932/  /  

37 Inclou algunes sortides. Entrades de correspondència. 1933/  /  1933/  /  

38 Inclou algunes sortides. Entrades de correspondència. 1934/  /  1934/  /  

38 Inclou algunes sortides. Correspondència. 1935/  /  1935/  /  

156  Entrades de correspondència. 1936/  /  1936/  /  

38 Inclou algunes sortides. Entrades de correspondència. 1937/  /  1937/  /  

158  Entrades de correspondència. 1937/  /  1937/  /  

158  Entrades de correspondència. 1938/  /  1938/  /  
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39  Entrades de correspondència. 1939/  /  1939/  /  

40  Entrades de correspondència. 1940/  /  1940/  /  

41  Entrades de correspondència. 1941/  /  1941/  /  

42  Entrades de correspondència. 1942/  /  1942/  /  

43  Entrades de correspondència. 1943/  /  1943/  /  

43  Entrades de correspondència. 1944/  /  1944/  /  

43  Entrades de correspondència. 1945/  /  1945/  /  

43  Entrades de correspondència. 1946/  /  1946/  /  

44  Entrades de correspondència. 1947/  /  1947/  /  

44  Entrades de correspondència. 1948/  /  1948/  /  

44  Entrades de correspondència. 1949/  /  1949/  /  

44  Entrades de correspondència. 1950/  /  1950/  /  

44  Entrades de correspondència. 1951/  /  1951/  /  

44  Entrades de correspondència. 1952/  /  1952/  /  

45  Entrades de correspondència. 1953/  /  1953/  /  

45  Entrades de correspondència. 1954/  /  1954/  /  

45  Entrades de correspondència. 1955/  /  1955/  /  

45  Entrades de correspondència. 1956/  /  1956/  /  

46  Entrades de correspondència. 1957/  /  1957/  /  

46  Entrades de correspondència. 1958/  /  1958/  /  

47  Entrades de correspondència. 1959/  /  1959/  /  

47  Entrades de correspondència. 1960/  /  1960/  /  

48  Entrades de correspondència. 1961/  /  1961/  /  

48  Entrades de correspondència. 1962/  /  1962/  /  

49  Entrades de correspondència. 1963/  /  1963/  /  

50  Entrades de correspondència. 1964/  /  1964/  /  

51  Entrades de correspondència. 1965/  /  1965/  /  

52  Entrades de correspondència. 1966/  /  1966/  /  

53  Entrades de correspondència. 1967/  /  1967/  /  

54  Entrades de correspondència. 1968/  /  1968/  /  

55  Entrades de correspondència. 1969/  /  1969/  /  

55  Entrades de correspondència. 1970/  /  1970/  /  

09/04/2015 Pàgina 64 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

57  Entrades de correspondència. 1971/  /  1971/  /  

58  Entrades de correspondència. 1972/  /  1972/  /  

59  Entrades de correspondència. 1973/  /  1973/  /  

60  Entrades de correspondència. 1974/  /  1974/  /  

61  Entrades de correspondència. 1975/  /  1975/  /  

63  Entrades de correspondència. 1976/  /  1976/  /  

62  Entrades de correspondència. 1977/  /  1977/  /  

64  Entrades de correspondència. 1978/  /  1978/  /  

65  Entrades de correspondència. 65111979/01/01 1979/06/30

66  Entrades de correspondència. 13446521979/07/01 1979/12/31

67  Entrades de correspondència. 1980/  /  1980/  /  

68  Entrades de correspondència. 1981/  /  1981/  /  

69  Entrades de correspondència. 1982/  /  1982/  /  

70  Entrades de correspondència. 75311983/01/01 1983/06/30

71  Entrades de correspondència. 12617541983/07/01 1983/12/31

73  Entrades de correspondència. 1984/  /  1984/  /  

75  Entrades de correspondència. 1985/  /  1985/  /  

77  Entrades de correspondència. 89011986/01/01 1986/07/31

78  Entrades de correspondència. 14078991986/08/31 1986/12/31

81  Entrades de correspondència. 70211987/01/01 1987/06/30

82  Entrades de correspondència. 13257031987/07/01 1987/12/31

85  Entrades de correspondència. 102511988/01/01 1988/09/30

86  Entrades de correspondència. 142410261988/10/01 1988/12/31

89  Entrades de correspondència. 78811989/01/01 1989/06/30

90  Entrades de correspondència. 18937891989/07/01 1989/12/31

92  Entrades de correspondència. 307611990/01/01 1990/06/30

94  Entrades de correspondència. 430531061990/07/01 1990/12/31

97  Entrades de correspondència. 125611991/01/01 1991/06/30

98  Entrades de correspondència. 233112571991/07/01 1991/12/31

99  Entrades de correspondència. 111811992/01/01 1992/06/30

101  Entrades de correspondència. 214311191992/07/01 1992/12/31

102  Entrades de correspondència. 115011993/01/01 1993/06/30
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103  Entrades de correspondència. 218311511993/07/01 1993/12/31

198  Entrades de correspondència. 198211994/01/01 1994/09/30

199  Entrades de correspondència. 263913861994/10/01 1994/12/31

304  Entrades de correspondència. 143411995/01/01 1995/06/30

305  Entrades de correspondència. 242714401995/07/01 1995/12/31

306  Entrades de correspondència. 147911996/01/01 1996/06/30

307  Entrades de correspondència. 225614921996/07/01 1996/10/31

308  Entrades de correspondència. 298922641996/11/01 1996/12/31

308  Entrades de correspondència. 48811997/01/01 1997/02/28

311  Entrades de correspondència. 16435991997/03/31 1997/06/30

312  Entrades de correspondència. 301816051997/07/01 1997/12/31

951Entrades de correspondència. 138511998/01/01 1998/05/20

952Entrades de correspondència. 304213861998/05/20 1998/10/30

953Entrades de correspondència. 365730431998/10/30 1998/12/31

953Entrades de correspondència. 59911999/01/01 1999/03/23

954Entrades de correspondència. 21186001999/03/03 1999/07/30

958Entrades de correspondència. 344021191999/07/30 1999/12/31

961Sortides de correspondència. 2000/01/01 2000/12/31

959Entrades de correspondència. 151712000/01/01 2000/06/05

960Entrades de correspondència. 318115182000/06/15 2000/12/31

961Entrades de correspondència. 130212001/01/01 2001/05/21

962Entrades de correspondència. 291013032001/05/21 2001/10/26

966Entrades de correspondència. 356929112001/10/26 2001/12/28

966Entrades de correspondència. 50012002/01/01 2002/02/15

967Entrades de correspondència. 16915012002/02/15 2002/06/03

968Entrades de correspondència. 310016922002/06/03 2002/10/28

969Entrades de correspondència. 377431012002/10/28 2002/12/28

969Entrades de correspondència. 50012003/01/02 2003/02/10

970Entrades de correspondència. 15725012003/02/10 2003/05/16

974Entrades de correspondència. 309615732003/05/16 2003/09/20

975Entrades de correspondència. 390031022003/09/30 2003/12/29

975Entrades de correspondència. 112412004/01/02 2004/04/28
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976Entrades de correspondència. 254011252004/04/29 2004/10/27

977Entrades de correspondència. 290725422004/11/05 2004/12/16

977Entrades de correspondència. 69312005/01/29 2005/03/22

978Entrades de correspondència. 15897022005/03/08 2005/07/11

982Entrades de correspondència. 264215942005/07/08 2005/12/07

983Entrades de correspondència. 282726432005/12/09 2005/12/30

983Entrades de correspondència. 75012006/01/02 2006/03/21

984Entrades de correspondència. 19997512006/03/21 2006/06/06

985Entrades de correspondència. 300020012006/07/03 2006/10/31

986Entrades de correspondència. 352330042006/11/02 2006/12/28

1242Entrades de correspondència. 89112007/01/02 2007/04/23

1243Entrades de correspondència. 19729022007/04/23 2007/08/23

1244Entrades de correspondència. 292219742007/08/24 2007/12/28

1245Entrades de correspondència. 100012008/01/02 2008/05/06

1246Entrades de correspondència. 233110012008/05/06 2008/10/22

1247Entrades de correspondència. 285723322008/10/22 2008/12/30

1248Entrades de correspondència. 117412009/01/05 2009/05/25

1249Entrades de correspondència. 292011752009/05/25 2009/12/30

4150Correspondència d'entrada 148982010/01/04 2010/05/31

4151Correspondència d'entrada 270014902010/05/31 2010/11/09

4151 Registre nouCorrespondència d'entrada 226318282010/11/11 2010/12/30

4152Correspondència d'entrada 1546142011/01/03 2011/06/21

4153Correspondència d'entrada 316915492011/06/21 2011/12/30

4154Correspondència d'entrada 186592012/01/02 2012/06/25

4155Correspondència d'entrada 348118672012/06/25 2012/12/28

4156Correspondència d'entrada 1699132013/01/03 2013/07/08

4157Correspondència d'entrada 299017032013/07/09 2013/12/20
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ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència sortida

46  Sortides de correspondència. 1957/  /  1957/  /  

46  Sortides de correspondència. 1958/  /  1958/  /  

47  Sortides de correspondència. 1959/  /  1959/  /  

47  Sortides de correspondència. 1960/  /  1960/  /  

48  Sortides de correspondència. 1961/  /  1961/  /  

48  Sortides de correspondència. 1962/  /  1962/  /  

49  Sortides de correspondència. 1963/  /  1963/  /  

50  Sortides de correspondència. 1964/  /  1964/  /  

51  Sortides de correspondència. 1965/  /  1965/  /  

52  Sortides de correspondència. 1966/  /  1966/  /  

53  Sortides de correspondència. 1967/  /  1967/  /  

54  Sortides de correspondència. 1968/  /  1968/  /  

56  Sortides de correspondència. 1969/  /  1969/  /  

56  Sortides de correspondència. 1970/  /  1970/  /  

57  Sortides de correspondència. 1971/  /  1971/  /  

58  Sortides de correspondència. 1972/  /  1972/  /  

59  Sortides de correspondència. 1973/  /  1973/  /  

60  Sortides de correspondència. 1974/  /  1974/  /  

62  Sortides de correspondència. 1975/  /  1975/  /  

63  Sortides de correspondència. 1976/  /  1976/  /  

62  Sortides de correspondència. 1977/  /  1977/  /  

64  Sortides de correspondència. 1978/  /  1978/  /  

65  Sortides de correspondència. 38711979/01/01 1979/06/30

66  Sortides de correspondència. 8263881979/07/01 1979/12/31

96  Sortides de correspondència. 1980/  /  1980/  /  

78  Sortides de correspondència. 1981/  /  1981/  /  

106  Sortides de correspondència. 1982/  /  1982/  /  

72  Sortides de correspondència. 1983/  /  1983/  /  

74  Sortides de correspondència. 1984/  /  1984/  /  
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76  Sortides de correspondència. 1985/  /  1985/  /  

79  Sortides de correspondència. 79811986/01/01 1986/09/30

81  Sortides de correspondència. 10677991986/10/01 1986/12/31

83  Sortides de correspondència. 87411987/01/01 1987/06/30

82  Sortides de correspondència. 12278771987/09/01 1987/12/31

86  Sortides de correspondència. 51911988/01/01 1988/04/30

87  Sortides de correspondència. 14705201988/05/01 1988/12/31

91  Sortides de correspondència. 105811989/01/01 1989/10/31

92  Sortides de correspondència. 121110591989/11/01 1989/12/31

95  Sortides de correspondència. 251711990/01/01 1990/09/30

96  Sortides de correspondència. 285525201990/10/01 1990/12/31

100  Sortides de correspondència. 1991/  /  1991/  /  

106  Sortides de correspondència. 1992/  /  1992/  /  

106  Sortides de correspondència. 1993/  /  1993/  /  

199  Sortides de correspondència. 1994/  /  1994/  /  

199  Sortides de correspondència. 1995/  /  1995/  /  

304  Sortides de correspondència. 1996/  /  1996/  /  

308  Sortides de correspondència. 1997/  /  1997/  /  

951Sortides de correspondència. 1998/01/01 1998/12/31

958Sortides de correspondència. 1999/01/01 1999/12/31

966Sortides de correspondència. 2001/01/01 2001/12/31

969Sortides de correspondència. 2002/01/01 2002/12/31

975Sortides de correspondència. 2003/01/01 2003/12/31

977Sortides de correspondència. 2004/01/01 2004/12/31

1247Sortides de correspondència. 2005/01/01 2005/12/31

1247Sortides de correspondència. 2006/01/01 2006/12/31

1247Sortides de correspondència. 2007/01/01 2007/12/31

4151Correspondència de sortida 19031782010/02/04 2010/10/15

4151 Registre nouCorrespondència de sortida 228120592010/11/12 2010/12/18

4153Correspondència de sortida 26133802011/02/17 2011/12/14

4155Correspondència de sortida 29234732012/03/06 2012/12/11

4157Correspondència de sortida 2375242013/01/05 2013/12/12
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Codi 101.01.08.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Butlletí Municipal

109  D18/79Expedient per a la publicacio d'un butlletí municipal. 1979/  /  1979/  /  

109  Subirats al dia. Butlletí d'informació municipal. (Números 0-16) 1979/  /  1991/  /  

320  Tot Subirats. Butlletí d'informació de l'Ajuntament. (Números 17-24) 1991/  /  1997/  /  

320 Expedients corresponents als números 19-24. Expedients per a la confecció del butlletí municipal. 1995/  /  1997/  /  
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ADMINISTRACIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

200  D16/79Expedient per a la dessignació de representants dels barris. 1979/  /  1979/  /  

840Documentació de l'Associació Cooperativa d'Aigües Casablanca Sud 1988/  /  1990/  /  

840Documentació de l'Associació de Propietaris de Can Rossell 1991/  /  1991/  /  

840Documentació de la Societat Coral Art i Germanor de Lavern 1992/  /  1992/  /  

840Documentació de l'Associació de pares d'alumnes de les escoles públiques de 
Subirats

1992/  /  1992/  /  

840Documentació de l'Esplai "Els Cargols" de Sant Pau d'Ordal 1992/  /  1992/  /  

840Documentació de l'Associació de Veïns de Subirats 1992/  /  1992/  /  

840Documentació de la Fundació privada Pro-minusvàlids Castell de Subirats 1992/  /  2007/  /  

840Documentació de l'ADF 1994/  /  1994/  /  

840Documentació del Club de Futbol Sala Ordal 93 1994/  /  1994/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Partit Popular de Catalunya amb seu a Subirats

1994/  /  1995/  /  

840Llistat d'associacions i entitats del municipi 1995/  /  1995/  /  

840Documentació concessió subvencions a entitats i associacions pel Patronat 
Flor de Maig de la Diputació de Barcelona

1997/  /  1998/  /  

840Registre general d'entitats i associacions del municipi 2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Grup Joves de Lavern (inscripció núm.6)

2001/  /  2001/  /  

840Documentació general de la sol·licitud d’inscripciód'associacions al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Club Futbol Can Cartró (inscripció núm.5)

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Agrupació Floklòrica d'Ordal (inscripció núm.4)

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Esplai Sol Naixent (inscripció núm.3)

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Centre Cultural de Can Cartró (inscripció núm.2)

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Casal de Can Batista (inscripció núm.1)

2001/  /  2001/  /  
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840Inscripcions d'entitats i associacions del municipi pendents de tramitar o 
denegades

2001/  /  2001/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: L'Escurserot i Diables d'Ordal (inscripció núm.7)

2002/  /  2002/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Ateneu Ordalenc (inscripció núm.11)

2002/  /  2002/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Associació Cultural Gastronòmica Les Perdius (inscripció núm.9)

2002/  /  2002/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Club Futbol Sala d'Ordal (inscripció núm.8)

2002/  /  2002/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Associació Casa Família El Cenacle (inscripció núm.10)

2002/  /  2002/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Drac de Lavern "El Masellot" (inscripció núm.13)

2002/  /  2003/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Centre Cultural i Recreatiu de Ca l'Avi (inscripció núm.14)

2003/  /  2003/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal (inscripció núm.15)

2003/  /  2003/  /  

840Expedient de sol·licitud d’inscripció en el registre d'entitats i associacions del 
municipi: Centre Recreatiu Can Rossell (inscripció núm.12)

2003/  /  2003/  /  

Codi 101.01.10.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PROTOCOL

920Expedient de matrimoni civil 1995/  /  2003/  /  

948Inauguració c/ Pau Baqués 1996/  /  1996/  /  

772Inauguració de la Plaça Subirats (19 de juny de 2005) 2005/  /  2005/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Descripcions generals, 
inventaris de béns

281  Actes i inventaris de finques incautades. 1936/  /  1936/  /  

281  Relació i justificants de pagament del Comité Local d'Agricultura en finques 
incautades.

1936/  /  1937/  /  

281  Expedient de traspàs de les finques incautades per la Comissió d'Agricultura al 
Sindicat Agrícola de Rabassaires de Subirats.

1936/  /  1937/  /  

281  Actes d'incautació d'immobles. 1937/  /  1937/  /  

281  Sol.licitud del Sindicat de Rabassaires de destinació definitiva de les finques 
incautades.

1937/  /  1937/  /  

281  Inventaris de cases i locals intervinguts. 1939/  /  1939/  /  

291  Acta de reconeixement i devolució dels cementiris a les parròqies de Sant Pau, 
Ordal, Lavern i Subirats.

1939/  /  1939/  /  

281  Actes de la Comissió Dipositària Municipal. 1939/  /  1940/  /  

281  Anunci de subhasta de béns incautats a la masia El Sot de Subirats. 1946/  /  1946/  /  

122  Relació de mobiliari de la Casa de la Vila. 1955/  /  1955/  /  

122 En els comptes municipals del període 1870 a 1986 s'inclou un 
inventari de propietats i drets de l'Ajuntament. En els  Llibres 
d'inventaris i balanços tambè hi ha inventaris.

Inventari de béns de la corporació 1958/  /  1958/  /  

346  Acta d'inscripció registral de l'edifici de les escoles d'Ordal. 1958/  /  1958/  /  

346  Acta d'inscripció registral de la finca del cementiri municipal de Sant Pau. 1958/  /  1958/  /  

122  Inventari del Patrimoni municipal. 1972/  /  1972/  /  

122  Relació de béns, drets i capitals de la Corporació referits a l'Inventari general. 1972/  /  1972/  /  

122  Relació de béns, drets i capitals de la Corporació referits a l'Inventari general. 1972/  /  1972/  /  

281  Enquesta sobre patrimonis d'entitats diverses incautat pel règim anterior. 
(Societat Can Cartró)

1979/  /  1980/  /  

122Decret ordenant la formació de l'inventari de béns de l'ajuntament de Subirats i 
posterior aprovació

1985/03/12 1985/03/12

891Llibre provisional d'inventari de béns de la coraporció 1985/  /  1985/  /  

328 Realitzat pel despatx de Faura Casas. Inventari del Patrimoni municipal. 1992/  /  1992/  /  
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Codi 101.02.01.02.00

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

HISENDA PATRIMONI Adquisició de béns

348  Diligències per a l'ocupació dels terrenys del costat de la parròquia. 1852/  /  1860/  /  

346  Escriptura de cessió de finques, pou, dipòsit i safareig de Pere Maristany, 
comte de Lavern, a favor del poble de Lavern

1914/  /  1914/  /  

346  Escriptura de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per edificar la 
Casa de la Vila.

1932/  /  1932/  /  

391  Expedient d'expropiació forçosa per a la construcció de nous edifics escolars. 1932/  /  1932/  /  

391  Actes de cessions de terrenys per a la instal·lació de nous edificis escolars. 1932/  /  1934/  /  

346  Acta de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament per la construcció del 
cementiri municipal i vial d'accés.

1933/  /  1933/  /  

379  Acord de cessió del terreny conegut per "La Mota" a favor de l'Ajuntament per a 
la construcció de cementiri municipal a Sant Pau d'Ordal.

1945/  /  1945/  /  

393  Expedient d'expropiació forçosa d'un terreny per a l'urbanització de la plaça de 
davant de la Casa de la Vila a Sant Pau d'Ordal.

1947/  /  1947/  /  

346  Escriptura de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per edificar la 
vivenda del mestre de Sant Pau.

1949/  /  1949/  /  

346  Escriptura de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per edificar la 
vivenda dels mestres de Lavern.

1952/  /  1952/  /  

391Expedient del concurs per a l'adquisició de terreny per edificar l'escola de Sant 
Pau.

1954/  /  1955/  /  

346  Escriptura de compra-venda de terreny i pou de la vinya de Can Cols a favor de 
l'Ajuntament.

1956/  /  1956/  /  

346  Escriptura de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament per obrir carrer 
a Sant Pau.

1962/  /  1962/  /  

346  Escriptura de donació de terreny a favor de l'Ajuntament per construir cementiri 
a Els Casots.

1966/  /  1966/  /  

346  Acta de cessió de franja de terreny a favor de l'Ajuntament destinat a 
l'ampliació i millora del camí d'entrada a Ca l'Avi.

1969/  /  1969/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per l'execució del projecte d'autopista 
Barcelona-Tarragona.

1971/  /  1974/  /  

346  Escriptura de donació de terreny i cabal d'aigua a favor de l'Ajuntament. 1972/  /  1972/  /  

346  Escriptura de donació de terreny a favor de l'Ajuntament, per construir l'escola 
de Ca l'Avi.

1973/  /  1973/  /  

346 Inclou contracte inicial. Escriptura de donació de terreny a favor de l'Ajuntament, per construir un pou a 
Ca l'Avi.

1973/  /  1974/  /  
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346  Escriptura de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per a la cubrició 
d'un torrent i jardí públic a Sant Pau.

1974/  /  1976/  /  

348  Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel projecte de "Etilenoducte 
Tarragona-Martorell" de Solvay-Hispavic.

1974/  /  1976/  /  

346  Escriptura de donació de terreny a favor de l'Ajuntament, per construir una pista 
poliesportiva a Ordal.

1975/  /  1975/  /  

346  Rebut de la cessió de terreny de  a favor de l'Ajuntament. 1976/  /  1976/  /  

346  Escriptura d'acceptació d'herència a favor de l'Ajuntament, de l'edifici de les 
antigues escoles de El Pago.

1976/  /  1976/  /  

346  Escriptura de la compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per construir 
un pou a Lavern.

1976/  /  1976/  /  

346  Conveni de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament per obrir un carrer. 1976/  /  1976/  /  

347Còpia simple de l'escriptura de segregació i compra-venda d'un terreny a favor 
de l'ajuntament de Subirats.

1976/  /  1976/  /  

732  Expedient d'expopiació forçosa per l'execució del projecte de variant a la crta. 
de Tarragona a Barcelona per Ordal i de Lavern al Pla del Penedès.

1976/  /  1977/  /  

346  Contracte de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament per obrir un 
camí entre Can Cartrò i El Corral del Mestre.

1978/  /  1978/  /  

346  Contracte de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per instal.lar el 
clavegueram al carrer del Bosc de Lavern.

1981/  /  1981/  /  

346  Contracte de cessió gratuïta i condicionada de terreny a favor de l'Ajuntament 
per construir instal.lacions esportives a Lavern.

1981/  /  1981/  /  

346 Inclou l'escriptura. Contracte de donació d'immoble a favor de l'Ajuntament per a finalitats 
públiques a Ordal.

1982/  /  1982/  /  

346 Inclou l'escriptura. Expedient de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per a pista 
poliesportiva a Sant Pau.

1982/  /  1982/  /  

346  Contracte de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament per millorar 
l'accés a Sant Pau pel camí del Bosquet.

1982/  /  1982/  /  

348  Còpia de les actes prèvies a l'ocupació dels terrenys afectats per les obres del 
projecte de "Línia de transport de energia elèctrica a 380 K.V. C.N. Ascó - E.R. 
Begues" de FECSA i ENHER.

1982/  /  1982/  /  

346  Contracte de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per la 
construcció d'una pista poliesportiva a Lavern.

1983/  /  1983/  /  

346  Expedient de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per la 
construcció d'una pista poliesportiva a Lavern.

1983/  /  1983/  /  

346  Expedient de cessió gratuïta d'immoble i vials a favor de l'Ajuntament, per 
finalitats públiques.

1983/  /  1983/  /  
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346  Contracte de compra-venda de terreny a Can Batista a favor de l'Ajuntament, 
per la construcció d'una caseta de bombeig.

1983/  /  1983/  /  

346  Expedient de compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per la 
construcció d'una pista poliesportiva a Lavern.

1983/  /  1983/  /  

346Contracte de compra-venda de terreny per a zona esportiva al Pago 1983/10/05 1984/03/06

348  Expedient de contractació directa de les obres de perforació d'un pou a El 
Bosquet.

1983/  /  1984/  /  

347  Contracte de compra-venda de terreny i de drets de pas a Can Rosell, a favor 
de l'Ajuntament, per a l'instal.lació d'un dipòsit d'aigua.

1984/  /  1984/  /  

347 Inclou opció de compra. Expedient de la compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per a 
l'instal.lació d'un camp de futbol a Lavern.

1984/  /  1984/  /  

347 Inclou opció de compra. Expedient de la compra-venda de terreny a favor de l'Ajuntament, per a 
l'instal.lació d'un camp de futbol a Lavern.

1984/  /  1984/  /  

608  Expedient d'adquisició de piscina a Sant Pau d'Ordal. 1985/  /  1985/  /  

347  Expedient d'acceptació de cessions gratuïtes de terrenys propietat a Els 
Casots, a favor de l'Ajuntament amb destinació a vials.

1986/  /  1986/  /  

329  Expedient d'expropiació dels terrenys afectats per les obres del projecte de 
"Gaseoducte Subirats-Igualada-Manresa" de Catalana de Gas i Electricitat.

1986/  /  1987/  /  

347  Expedient de permuta de terrenys a Can Batista amb l'Ajuntament. 1986/  /  1987/  /  

347  Expedient de compra-venda de terrenys a Can Rosell a favor de l'Ajuntament, 
per ampliar camí del dipòsit d'aigua.

1987/  /  1987/  /  

347  Expedient de compra-venda i cessió de terrenys a la Guàrdia amb l'Ajuntament. 1987/  /  1987/  /  

329  Expedient d'expropiació dels terrenys afectats per l'oleoducte "Barcelona-
Tarragona" de CAMPSA.

1987/  /  1989/  /  

347  Expedient d'adquisició conjuntament amb altres sis municipis del patrimoni de 
la Cooperativa Escolar Vilarnau.

1988/  /  1988/  /  

347  Expedient de permuta de terrenys amb l'Ajuntament, per a execució del Pla 
Especial de Reforma Interior a Lavern.

1988/  /  1988/  /  

347  Acta de cessió de terrenys a Ordal a favor de l'Ajuntament, amb destinació a 
zona de jardí.

1988/  /  1988/  /  

347  Acta de cessió de terrenys i vivenda a Sant Pau a favor de l'Ajuntament, amb 
destinació a vial i zona de jardí.

1988/  /  1988/  /  

348  Sol.licitud d'informació per a l'expropiació  dels terrenys afectats per les obres 
del projecte de "Canonada del pou Merli (Martorell) a Canyelles" de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

1988/  /  1988/  /  

392  Contracte de cessió de terrenys a favor de l'Ajuntament per alineació de 
voreres al carrer Ponent de Sant Pau d'Ordal.

1988/  /  1988/  /  
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498  Expedient d'expropiació forçosa per l'execució del projecte de millora de la crta. 
N-340 en el PK 310,700 al 315,700.

1988/  /  1988/  /  

347  Expedient de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament, per a 
urbanització de sector de Sant Pau.

1988/  /  1989/  /  

347  Expedient de donació de terrenys a l'Urbanització Casablanca a favor de 
l'Ajuntament.

1989/  /  1989/  /  

347  Contracte de cessió de terrenys a favor de l'Ajuntament, amb destí a vial i zona 
verda.

1989/  /  1989/  /  

347  Conveni de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament, per a l'obertura i 
urbanització del carrer de les Miqueles de Sant Pau.

1989/  /  1989/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
l'obertura i urbanització del carrer de Les Miqueles.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
les obres d'urbanització dels nuclis urbans de Sant Pau, Ordal i Lavern.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
l'obertura i urbanització del carrer de Les Miqueles.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
l'obertura i urbanització del carrer de Les Miqueles.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
l'obertura i urbanització del carrer de Les Miqueles.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
les obres d'urbanització dels nuclis urbans de Sant Pau, Ordal i Lavern.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
les obres d'urbanització dels nuclis urbans de Sant Pau, Ordal i Lavern.

1989/  /  1994/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació de terrenys necessaris per a 
les obres d'urbanització dels nuclis urbans de Sant Pau, Ordal i Lavern.

1989/  /  1994/  /  

1323Expedient d'expropiació forçosa finca del polígon industrial Can Bas 1989/  /  1998/  /  

329  Acta de pagament del justpreu corresponent a la servetud de pas d'oleoducte 
de CAMPSA.

1991/  /  1991/  /  

347  Escriptura de cessió gratuïta de terreny a favor de l'Ajuntament, per al Polígon 
d'Actuació Casabalna Sur.

1991/  /  1991/  /  

347  Còpia de l'escriptura de compra-venda de terreny a Lavern de l'Ajuntament 1991/  /  1991/  /  

498  Expedient d'expropiació forçosa per l'execució del projecte de millora de la crta. 
C-243 en el PK 3,000 al 6,000.

1992/  /  1992/  /  

347  Acta de cessió d'un tram de vial al c/ Sant Jordi d'Ordal a favor de l'Ajuntament. 1995/  /  1995/  /  

1323Expedient d'expropiació forçosa finca del polígon industrial Can Bas 1998/  /  2009/  /  

761Cessió d'ús del pou de la Font Santa de l'ajuntament per part de la parròquia de 
Sant Pere de Subirats per la concessió d'aigües per a l'abastament de població

1999/  /  1999/  /  
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773Expedient d'expropiació per la urbanització de la Plaça de Subirats (pagaments) 2000/  /  2007/  /  

769Adquisició per compra-venda dels terrenys del pàrquing de l'estació de Lavern 2002/  /  2002/  /  

1326Acta de cessió de béns mobles per l'Oficina d'Informació Turística dins del 
programa Barcelona Turisme Total de l'Agència de Promoció Turística de la 
Diputació de Barcelona

2003/  /  2003/  /  

773Expedient d'expropiació per la urbanització de la Plaça de Subirats 2003/  /  2009/  /  

823Contracte de cessió d'ús de la font i safareig del Rebato 2004/  /  2004/  /  

781Expedient d'expropiació forçosa de terrenys per la urbanització del c/ del Serral 
de Lavern

2005/  /  2005/  /  

797Cessió de forma gratuita i permanent de terrenys de la ruta 7 de les Rutes del 
vi i el cava

2006/  /  2007/  /  

798Cessió de forma gratuita i permanebt de terrenys de la ruta 8 de les Rutes del 
vi i el cava

2006/  /  2007/  /  

795Valoració dels terrenys per a la instal·lació d'estació fotovoltàica. 2007/  /  2007/  /  

1323Expedient d'expropiació forçosa de terrenys per al gimnàs de Sant Pau 2007/  /  2007/  /  

1323Expedient d'expropiació forçosa de terrenys per a la zona verda de La Guàrdia 2009/  /  2009/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Alienació de béns

297  Subasta pública del servei de "passa presos". 1864/  /  1864/  /  

346 Inclou els estatuts de la Societat d'Aigües de la Font Nova de 1881, 
i l'escriptura sobre els drets de la font de La Guardia de 1828. 

Expedient de cessió dels drets de la Font Nova i la font de La Guàrdia de Sant 
Pau a favor de l'Ajuntament.

1916/  /  1916/  /  

346  Expedient de prescripció o nulitat de pensions de cens a favor de Carles de 
Camps Olzinelles.

1932/  /  1932/  /  

346  Acta de cessió temporal gratuïta d'edifici a favor de l'Ajuntament per la 
instal.lació de residència del mestre director de l'escola de Can Rosell.

1933/  /  1933/  /  

346  Acta de cessió a precari de vivenda 1942/  /  1942/  /  

379  Acta de cessió de drets dels rabassers Massana sobre el terreny conegut per 
"La Mota" a favor de l'Ajuntament per a la construcció de cementiri municipal a 
Sant Pau d'Ordal.

1947/  /  1947/  /  

346  Expedient de subhasta pública de pins. 1947/  /  1948/  /  

346  Expedient de subhasta pública d'un carro. 1948/  /  1949/  /  

346  Expedient de subhasta pública d'un carro. 1950/  /  1950/  /  

346  Escriptura de reconeixement de cens pel terreny cedit a l'Ajuntament. 1956/  /  1956/  /  

346  Expedient de subhasta pública d'un solar a Sant Pau, per no servir per la 
construcció d'escoles

1956/  /  1957/  /  

346  Expedient de subhasta pública d'un solar a Lavern, per no servir per la 
construcció d'escoles

1956/  /  1957/  /  

346  Acta de subhasta pública de vehicles. 1976/  /  1976/  /  

346  Conveni de reconeixement de compromissos adquirits per l'Ajuntament i 
particulars per obrir un carrer en terreny cedit

1977/  /  1977/  /  

346  Contracte de cessió gratuïta temporal de terreny a Can Batista, per facilitar 
entrada autobus.

1983/  /  1983/  /  

347  Contracte de cessió gratuïta de terreny i de drets de pas a Ordal, a favor de 
l'Ajuntament, per a l'instal.lació d'un dipòsit d'aigua.

1984/  /  1984/  /  

347  Contracte de cessió gratuïta i per temps indefinit d'un local de la Parroquia de 
Sant Esteve d'Ordal a favor de l'Ajuntament per instalar-hi un parvulari.

1984/  /  1984/  /  

347  Contracte de cessió de dret de pas amb la Parroquia de Sant Esteve d'Ordal a 
favor de l'Ajuntament per instalar-hi una canonada de la xarxa de proveïmemnt 
d'aigua a Ordal.

1984/  /  1984/  /  

347  Contracte de permuta de terreny i de drets de pas a Ordal amb l'Ajuntament, 
per a l'instal.lació d'un dipòsit d'aigua.

1984/  /  1984/  /  
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347  Contractes dels drets de pas per a l'execució del projecte de millora de la xarxa 
de proveïment d'aigua a Subirats.

1984/  /  1984/  /  

346  D89/87Expedient de subhasta pública d'un televisor. 1987/  /  1987/  /  

347  Expedient de cessió dels drets de l'Ajuntament sobre la Cooperativa Escolar 
Vilarnau a la Mancomunitat de Municipis a l'Alt Penedès.

1989/  /  1989/  /  

723  Expedient de desafectació d'un tram de la crta. C-243 en el PK 2,000 1989/  /  1989/  /  

347  Conveni entre el Consell comarcal i CCRTVC per l'ús de dret sobre terreny 
situat a Els Casots.

1994/  /  1994/  /  

Codi 101.02.01.04.00

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

HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

348  Concessió de prorròga en el període d'aprofitament de la Muntanya del Comú. 1856/  /  1856/  /  

348  Expedient de delimitació de la Muntanya del Comú. 1865/  /  1865/  /  

348  Acta de venda en subhasta pública de l'aprofitament de les pastures de la 
Muntanya del Comú.

1869/  /  1869/  /  

348  Contracte d'arrendament de terreny propietat per a abocador municipal. 1977/  /  1977/  /  

721  Contracte de servitud perpètua d'aqüeducte a favor de l'Ajuntament. 1989/  /  1989/  /  

347  Expedient de l'arrendament de l'antiga escola de El Pago 1994/  /  1996/  /  

Codi 101.02.01.05.00

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

HISENDA PATRIMONI Alteració de qualificació 
jurídica dels béns

294  Expedient de desafectació dels habitatges per a mestres d'Ordal. 1987/  /  1987/  /  

294  Expedient de desafectació dels habitatges per a mestres de Lavern. 1987/  /  1987/  /  

348  Expedient de desafectació de l'antiga escola de El Pago. 1991/  /  1991/  /  

348  Expedient de desafectació de l'habitatge dels mestres de Sant Pau. 1995/  /  1995/  /  

09/04/2015 Pàgina 80 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.02.01.06.00

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

HISENDA PATRIMONI Defensa del patrimoni

500  Certificat de l'assegurança per al transport de mercaderies. 1939/  /  1939/  /  

500  Pólissa d'assegurança per a la responsabilitat civil per danys causats per 
vehicles.

1955/  /  1955/  /  

500  Suplement a la pólissa d'assegurança per a la responsabilitat civil per danys 
causats per vehicles.

1957/  /  1957/  /  

500  Pólissa d'assegurança per a la responsabilitat civil per danys causats per 
vehicles a motor.

1976/  /  1976/  /  

860Expedient de contractació d'assegurances (vehicles, escoles, piscines 
municipals, baixes laborals del personal)

1980/  /  2005/  /  

608  Pòlissa d'assegurança de la piscina municipal de Sant Pau d'Ordal 1985/  /  1985/  /  

328  Expedients per a la liquidació amb l'asseguradora per accidents de vehicles. 1985/  /  1987/  /  

860Expedient de contractació d'assegurances edificis municipals 1996/  /  2004/  /  

1311Expedients de sinistres en mobiliari urbà, instal.lacions municipals o via pública 1997/  /  2008/  /  

1310Expedient de contractació de l'assegurances de responsabilitat civil i 
multiassegurança laboral amb la companyia Allianz

2003/  /  2009/  /  

1310Expedient de contractació de l'assegurança de responsabilitat civil de les 
entitats culturals amb la companyia Allianz

2004/  /  2009/  /  

1310Expedient de contractació de l'assegurances vehicles municipals 2004/  /  2010/  /  

Codi 101.02.02.01.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes

1341Relació de factures aprovades de l'any 2006 2006/  /  2007/  /  

1341Relació de factures aprovades de l'any 2007 2007/  /  2008/  /  

1342Relació de factures aprovades de l'any 2008 2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.02.02.01.01

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Compte general

124  Rebuts de liquidació dels comptes municipals dels exercicis de 1835 a 1844. 1850/  /  1850/  /  

123  Comptes municipals. 1856/  /  1856/  /  

123  Comptes municipals. 1857/  /  1857/  /  

123  Comptes municipals. 1858/  /  1858/  /  

123  Comptes municipals. 1859/  /  1859/  /  

123  Comptes municipals. 1860/  /  1860/  /  

123  Comptes municipals. 1861/  /  1861/  /  

123  Comptes municipals. 1862/  /  1863/  /  

123  Comptes municipals. 1863/  /  1864/  /  

123  Comptes municipals. 1864/  /  1865/  /  

123  Comptes municipals. 1865/  /  1866/  /  

123  Comptes municipals. 1866/  /  1867/  /  

123  Comptes municipals. 1867/  /  1868/  /  

123  Comptes municipals. 1868/  /  1869/  /  

123  Comptes municipals. 1869/  /  1870/  /  

124  Comptes municipals. 1870/  /  1871/  /  

124  Comptes municipals. 1871/  /  1872/  /  

124  Comptes municipals. 1872/  /  1873/  /  

124  Comptes municipals. 1873/  /  1874/  /  

124  Comptes municipals. 1874/  /  1875/  /  

124  Comptes municipals. 1875/  /  1876/  /  

124  Comptes municipals. 1876/  /  1877/  /  

124  Comptes municipals. 1877/  /  1878/  /  

124  Comptes municipals. 1878/  /  1879/  /  

124  Comptes municipals. 1879/  /  1880/  /  

125  Comptes municipals. 1880/  /  1881/  /  

125  Comptes municipals. 1881/  /  1882/  /  

125  Comptes municipals. 1882/  /  1883/  /  

125  Comptes municipals. 1883/  /  1884/  /  
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125  Comptes municipals. 1884/  /  1885/  /  

126  Comptes municipals. 1885/  /  1886/  /  

126  Comptes municipals. 1886/  /  1887/  /  

126  Comptes municipals. 1887/  /  1888/  /  

126  Comptes municipals. 1888/  /  1889/  /  

126  Comptes municipals. 1889/  /  1890/  /  

127  Comptes municipals. 1890/  /  1891/  /  

127  Comptes municipals. 1891/  /  1892/  /  

127  Comptes municipals. 1892/  /  1893/  /  

127  Comptes municipals. 1895/  /  1896/  /  

127  Comptes municipals. 1896/  /  1897/  /  

127  Comptes municipals. 1897/  /  1898/  /  

135  Comptes municipals. 1899/  /  1900/  /  

135  Comptes municipals. 1901/  /  1901/  /  

128  Comptes municipals. 1905/  /  1905/  /  

128  Comptes municipals. 1906/  /  1906/  /  

128  Comptes municipals. 1907/  /  1907/  /  

128  Comptes municipals. 1908/  /  1908/  /  

128  Comptes municipals. 1909/  /  1909/  /  

129  Comptes municipals. 1910/  /  1910/  /  

129  Comptes municipals. 1911/  /  1911/  /  

129  Comptes municipals. 1912/  /  1912/  /  

129  Comptes municipals. 1913/  /  1913/  /  

131  Comptes municipals. 1914/  /  1914/  /  

131  Comptes municipals. 1915/  /  1915/  /  

131  Comptes municipals. 1916/  /  1916/  /  

132  Comptes municipals. 1917/  /  1917/  /  

132  Comptes municipals. 1918/  /  1919/  /  

132  Comptes municipals. 1919/  /  1920/  /  

133  Comptes municipals. 1920/  /  1921/  /  

133  Comptes municipals. 1921/  /  1922/  /  

133  Comptes municipals. 1922/  /  1923/  /  
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133  Comptes municipals. 1923/  /  1924/  /  

133  Comptes municipals. 1924/  /  1924/  /  

134  Comptes municipals. 1924/  /  1925/  /  

134  Comptes municipals. 1925/  /  1926/  /  

134  Comptes municipals. 1926/  /  1926/  /  

135  Comptes municipals. 1927/  /  1927/  /  

136  Comptes municipals. 1928/  /  1928/  /  

136  Comptes municipals. 1929/  /  1929/  /  

137  Comptes municipals. 1930/  /  1930/  /  

138  Comptes municipals. 1931/  /  1931/  /  

139  Comptes municipals. 1932/  /  1932/  /  

137  Comptes municipals. 1933/  /  1933/  /  

140  Comptes municipals. 1935/  /  1935/  /  

141  Comptes municipals. 1937/  /  1937/  /  

142  Comptes municipals. 1938/  /  1938/  /  

140  Comptes municipals. 1939/  /  1939/  /  

143  Comptes municipals. 1940/  /  1940/  /  

144  Comptes municipals. 1941/  /  1941/  /  

145  Comptes municipals. 1942/  /  1942/  /  

146  Comptes municipals. 1943/  /  1943/  /  

147  Comptes municipals. 1944/  /  1944/  /  

148  Comptes municipals. 1945/  /  1945/  /  

149  Comptes municipals. 1946/  /  1946/  /  

149  Comptes municipals. 1947/  /  1947/  /  

150  Comptes municipals. 1948/  /  1948/  /  

151  Comptes municipals. 1949/  /  1949/  /  

152  Comptes municipals. 1950/  /  1950/  /  

150  Comptes municipals del pressupost extraordinari de 1950. (per a la construcció 
del cementiri municipal)

1950/  /  1952/  /  

150  Comptes municipals. 1951/  /  1951/  /  

154  Comptes municipals. 1952/  /  1952/  /  

154  Comptes municipals. 1953/  /  1953/  /  
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142  Comptes municipals. 1954/  /  1954/  /  

157  Comptes municipals. 1955/  /  1955/  /  

157  Comptes municipals. 1956/  /  1956/  /  

152  Comptes municipals. 1957/  /  1957/  /  

159  Comptes municipals. 1958/  /  1958/  /  

148  Expedient de censura i fiscalització dels comptes municipals dels exercicis de 
1945 a 1950.

1959/  /  1959/  /  

151  Comptes municipals. 1959/  /  1959/  /  

158  Expedient de censura i fiscalització dels comptes municipals dels exercicis de 
1951 a 1958.

1960/  /  1960/  /  

159  Comptes municipals. 1960/  /  1960/  /  

160  Comptes municipals. 1961/  /  1961/  /  

160  Comptes municipals. 1962/  /  1962/  /  

160  Comptes municipals. 1963/  /  1963/  /  

160  Comptes municipals. 1964/  /  1964/  /  

731  Comptes municipals del pressupost extraordinari de 1964. (per a la construcció 
d'una pasarel.la sobre el riu Anoia a Can Bosch)

1964/  /  1974/  /  

162  Comptes municipals. 1965/  /  1965/  /  

162  Comptes municipals. 1966/  /  1966/  /  

162  Comptes municipals. 1967/  /  1967/  /  

162  Comptes municipals. 1968/  /  1968/  /  

716  Compte general del pressupost extraordinari.(captació d'aigües subterrànies a 
Ordal)

1968/  /  1968/  /  

163  Comptes municipals. 1969/  /  1969/  /  

159  Comptes municipals. 1970/  /  1970/  /  

163  Comptes municipals. 1971/  /  1971/  /  

163  Comptes municipals. 1972/  /  1972/  /  

165  Expedient de censura i fiscalització dels comptes municipals de l'exercici de 
1971.

1972/  /  1972/  /  

731  Compte general del pressupost extraordinari. (pas elevat a Ordal) 1972/  /  1972/  /  

164  Comptes municipals. 1973/  /  1973/  /  

164  Comptes municipals. 1974/  /  1974/  /  

164  Comptes municipals. 1975/  /  1975/  /  

330  Comptes municipals. 1976/  /  1976/  /  
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330  Comptes municipals. 1977/  /  1977/  /  

330  Comptes municipals. 1978/  /  1978/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1979/  /  1979/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1980/  /  1980/  /  

165  Liquidació del pressupost d'inversions. 1981/  /  1981/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1981/  /  1981/  /  

165  Liquidació del pressupost d'inversions. 1982/  /  1982/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1982/  /  1982/  /  

165  Liquidació del pressupost d'inversions. 1983/  /  1983/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1983/  /  1983/  /  

331  Liquidació del pressupost. 1984/  /  1984/  /  

332  Comptes municipals. 1985/  /  1985/  /  

332  Comptes municipals. 1986/  /  1986/  /  

743  Llibre de liquidació del pressupost. 1986/  /  1986/  /  

333  Comptes municipals. 1987/  /  1987/  /  

743  Llibre de liquidació del pressupost. 1987/  /  1987/  /  

333  Comptes municipals. 1988/  /  1988/  /  

743  Llibre de liquidació del pressupost. 1988/  /  1988/  /  

334  Comptes municipals. 1989/  /  1989/  /  

746  Llibre de liquidació del pressupost. 1989/  /  1989/  /  

334  Comptes municipals. 1990/  /  1990/  /  

334  Expedient d'aprovació de les comptes generals dels exercicis de 1988 a 1990. 1991/  /  1991/  /  

345  Comptes municipals. 1991/  /  1991/  /  

335  Comptes municipals. 1992/  /  1992/  /  

739  Llibre de liquidació del pressupost. 1992/  /  1992/  /  

742 Junt amb el Compte de resultats. Balanç de situació. 1992/  /  1992/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació. Compte de resultats. 1992/  /  1992/  /  

744  Llistat històric de deutors i creditors. 1992/  /  1992/  /  

335  Comptes municipals. 1993/  /  1993/  /  

739  Llibre de liquidació del pressupost. 1993/  /  1993/  /  

742 Junt amb el Compte de resultats. Inclou Diari d'operacions amb 
tercers. 

Balanç de situació. 1993/  /  1993/  /  
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742 Junt amb el Balanç de situació. Inclou Diari d'operacions amb 
tercers. 

Compte de resultats. 1993/  /  1993/  /  

745  Llistat històric de deutors i creditors. 1993/  /  1993/  /  

336  Comptes municipals. 1994/  /  1994/  /  

739  Llibre de liquidació del pressupost. 1994/  /  1994/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació, i Operacions de comptes 
extrapressupostaris. 

Compte de resultats. 1994/  /  1994/  /  

742 Junt amb el Compte de resultats, i Operacions de comptes 
extrapressupostaris. 

Balanç de situació. 1994/  /  1994/  /  

336  Comptes municipals. 1995/  /  1995/  /  

740  Llibre de liquidació del pressupost. 1995/  /  1995/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació, i Operacions de comptes 
extrapressupostaris. 

Compte de resultats. 1995/  /  1995/  /  

742 Junt amb el Compte de resultats, i Operacions de comptes 
extrapressupostaris. 

Balanç de situació. 1995/  /  1995/  /  

338  Comptes municipals. 1996/  /  1996/  /  

740  Llibre de liquidació del pressupost. 1996/  /  1996/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació, Operacions de comptes 
extrapressupostaris, i Cadenes de documents. 

Compte de resultats. 1996/  /  1996/  /  

742 Junt amb el Compte de resultats, Operacions de comptes 
extrapressupostaris, i Cadenes de documents. 

Balanç de situació. 1996/  /  1996/  /  

746  Llistat històric de deutors i creditors. 1996/  /  1996/  /  

338  Comptes municipals. 1997/  /  1997/  /  

741  Llibre de liquidació del pressupost. 1997/  /  1997/  /  

747  Llistat històric de deutors i creditors. 1997/  /  1997/  /  

1132 Junt amb Llibre major de comptes extrapressupostaris. Balanç de situació. 1997/  /  1997/  /  

1132 Junt amb Llibre major de comptes extrapressupostaris. Compte de resultats. 1997/  /  1997/  /  

1341Expedient del compte general del pressupost ordinari 2006/  /  2006/  /  

1341Expedient del compte general del pressupost ordinari 2007/  /  2007/  /  

1342Expedient del compte general del pressupost ordinari 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.02.01.03

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

187  Manaments d'ingrés. 1934/  /  1934/  /  

189  Manaments d'ingrés. 1936/  /  1936/  /  

4001 Els manaments d'ingrés dels exercicis de 1870 a 1945, excepte 
1934 i 1936, els trobareu als comptes municipals dels exercicis 
corresponents. 

Manaments d'ingrés. 1946/  /  1946/  /  

4002  Manaments d'ingrés. 1947/  /  1947/  /  

4004  Manaments d'ingrés. 1948/  /  1948/  /  

4004  Manaments d'ingrés. 1949/  /  1949/  /  

4004  Manaments d'ingrés. 1950/  /  1950/  /  

4007  Manaments d'ingrés. 1951/  /  1951/  /  

4007  Manaments d'ingrés. 1952/  /  1952/  /  

4010  Manaments d'ingrés. 1953/  /  1953/  /  

4010  Manaments d'ingrés. 1954/  /  1954/  /  

4013  Manaments d'ingrés. 1955/  /  1955/  /  

4013  Manaments d'ingrés. 1956/  /  1956/  /  

4016  Manaments d'ingrés. 1957/  /  1957/  /  

4017  Manaments d'ingrés. 1958/  /  1958/  /  

4018  Manaments d'ingrés. 1959/  /  1959/  /  

4019  Manaments d'ingrés. 1960/  /  1960/  /  

4022  Manaments d'ingrés. 1961/  /  1961/  /  

4023  Manaments d'ingrés. 1962/  /  1962/  /  

4024  Manaments d'ingrés. 1963/  /  1963/  /  

4025  Manaments d'ingrés. 1964/  /  1964/  /  

4026 A partir d'aquest any, s'inclouen els manaments d'ingrés de V.I.A.P. 
Els dels exercicis de 1955 a 1964 els trobareu als corresponents 
comptes municipals. 

Manaments d'ingrés. 1965/  /  1965/  /  

716  Manaments d'ingrés del Pressupost extraordinari. (captació d'aigües a Ordal) 1965/  /  1969/  /  

4027  Manaments d'ingrés. 1966/  /  1966/  /  

4028  Manaments d'ingrés. 1967/  /  1967/  /  

4029  Manaments d'ingrés. 1968/  /  1968/  /  
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4030  Manaments d'ingrés. 1969/  /  1969/  /  

4030  Manaments d'ingrés. 1970/  /  1970/  /  

731  Manaments d'ingrés del Pressupost extraordinari. (pas elevat a Ordal) 1971/  /  1971/  /  

4033  Manaments d'ingrés. 1971/  /  1971/  /  

4033  Manaments d'ingrés. 1972/  /  1972/  /  

669  Manaments d'ingrés del Pressupost municipal extraordinari (enllumenat públic 
d'Ordal).

1972/  /  1974/  /  

679  Manaments d'ingrés del Pressupost municipal extraordinari (claveguerram a 
Lavern).

1972/  /  1974/  /  

4036  Manaments d'ingrés. 1973/  /  1973/  /  

4036  Manaments d'ingrés. 1974/  /  1974/  /  

4039  Manaments d'ingrés. 1975/  /  1975/  /  

4040  Manaments d'ingrés. 1976/  /  1976/  /  

4040  Manaments d'ingrés. 1977/  /  1977/  /  

4043  Manaments d'ingrés. 1978/  /  1978/  /  

4043  Manaments d'ingrés. 1979/  /  1979/  /  

4046  Manaments d'ingrés. 1980/  /  1980/  /  

4046  Manaments d'ingrés. 1981/  /  1981/  /  

4050  Manaments d'ingrés. 1982/  /  1982/  /  

4052  Manaments d'ingrés. 1983/  /  1983/  /  

4055  Manaments d'ingrés. 1984/  /  1984/  /  

4058  Manaments d'ingrés 1985/01/  1985/06/  

4059  Manaments d'ingrés 1985/07/  1985/12/  

4062  Manaments d'ingrés 1986/01/  1986/06/  

4063  Manaments d'ingrés 1986/07/  1986/12/  

4067  Manaments d'ingrés 1987/01/  1987/06/  

4068  Manaments d'ingrés 1987/07/  1987/12/  

4072  Manaments d'ingrés d’ingrés extrapressupostari 1987/  /  1987/  /  

4072  Manaments d'ingrés extrapressupostari 1988/  /  1988/  /  

4073  Manaments d'ingrés 1988/01/  1988/04/  

4074  Manaments d'ingrés 1988/05/  1988/08/  

4075  Manaments d'ingrés 1988/09/  1988/12/  

4079  Manaments d'ingrés. 1989/01/  1989/03/  
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4080  Manaments d'ingrés 1989/04/  1989/06/  

4081  Manaments d'ingrés 1989/07/  1989/09/  

4082  Manaments d'ingrés 1989/10/  1989/12/  

4088  Manaments d’ingrés extrapressupostari 1989/  /  1989/  /  

4096Manaments d'ingrés 2006/01/  2006/06/  

4097Manaments d'ingrés 2006/07/  2006/12/  

4117Manaments d’ingrés extrapressupostari 2006/01/  2006/12/  

4098Manaments d'ingrés 2007/01/  2007/07/  

4099Manaments d’ingrés extrapressupostari 2007/01/  2007/12/  

4099Manaments d'ingrés 2007/08/  2007/12/  

4130Manaments d’ingrés extrapressupostari 2010/  /  2010/  /  

4132Manaments d'ingrés 2010/01/  2010/05/  

4133Manaments d'ingrés 2010/06/  2010/10/  

4134Manaments d'ingrés 2010/11/  2010/12/  

4148Manaments d'ingrés de Recaptació (OGT) 2010/01/  2010/06/  

4149Manaments d'ingrés de Recaptació (OGT) 2010/07/  2010/12/  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments de pagament

187  Manaments de pagament. 1934/  /  1934/  /  

189  Manaments de pagament. 1936/  /  1936/  /  

187  Factures. 1936/  /  1938/  /  

4001 Els manaments de pagament dels exercicis de 1870 a 1945, 
excepte 1934 i 1936, els trobareu als comptes municipals dels 
exercicis corresponents. 

Manaments de pagament. 1946/  /  1946/  /  

4002  Manaments de pagament. 1947/  /  1947/  /  

4003  Manaments de pagament. 1948/  /  1948/  /  

4005  Manaments de pagament. 1949/  /  1949/  /  

4006  Manaments de pagament. 1950/  /  1950/  /  

4008  Manaments de pagament. 1951/  /  1951/  /  

4009  Manaments de pagament. 1952/  /  1952/  /  

4011  Manaments de pagament. 1953/  /  1953/  /  

4012  Manaments de pagament. 1954/  /  1954/  /  

4014  Manaments de pagament. 1955/  /  1955/  /  

4015  Manaments de pagament. 1956/  /  1956/  /  

4016  Manaments de pagament. 1957/  /  1957/  /  

4017  Manaments de pagament. 1958/  /  1958/  /  

4018  Manaments de pagament. 1959/  /  1959/  /  

4019  Manaments de pagament. 1960/  /  1960/  /  

4022  Manaments de pagament. 1961/  /  1961/  /  

4023  Manaments de pagament. 1962/  /  1962/  /  

4024  Manaments de pagament. 1963/  /  1963/  /  

4025  Manaments de pagament. 1964/  /  1964/  /  

4026 A partir d'aquest any, s'inclouen els manaments de pagament de 
V.I.A.P. Els dels exercicis de 1955 a 1964 els trobareu als 
corresponents comptes municipals. 

Manaments de pagament. 1965/  /  1965/  /  

716  Manaments de pagament del Pressupost extraordinari. (captació d'aigües a 
Ordal)

1965/  /  1969/  /  

4027  Manaments de pagament. 1966/  /  1966/  /  

4028  Manaments de pagament. 1967/  /  1967/  /  
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4029  Manaments de pagament. 1968/  /  1968/  /  

4031  Manaments de pagament. 1969/  /  1969/  /  

4032  Manaments de pagament. 1970/  /  1970/  /  

731  Manaments de pagament del Pressupost extraordinari. (pas elevat a Ordal) 1971/  /  1971/  /  

4034  Manaments de pagament. 1971/  /  1971/  /  

4035  Manaments de pagament. 1972/  /  1972/  /  

669  Manaments de pagament del Pressupost municipal extraordinari (enllumenat 
públic d'Ordal).

1972/  /  1974/  /  

679  Manaments de pagament del Pressupost municipal extraordinari (claveguerram 
a Lavern).

1972/  /  1974/  /  

4037  Manaments de pagament. 1973/  /  1973/  /  

4038  Manaments de pagament. 1974/  /  1974/  /  

4039  Manaments de pagament. 1975/  /  1975/  /  

4041  Manaments de pagament. 1976/  /  1976/  /  

4042  Manaments de pagament. 1977/  /  1977/  /  

4044  Manaments de pagament. 1978/  /  1978/  /  

4045  Manaments de pagament. 1979/  /  1979/  /  

4047  Manaments de pagament. 1980/  /  1980/  /  

4020  Rebuts. 1980/  /  1985/  /  

4048  Manaments de pagament. 1981/01/  1981/06/  

4049  Manaments de pagament. 1981/07/  1981/12/  

4050  Manaments de pagament. 1982/01/  1982/06/  

4051  Manaments de pagament. 1982/07/  1982/12/  

4053  Manaments de pagament. 1983/01/  1983/06/  

4054  Manaments de pagament. 1983/07/  1983/12/  

4056  Manaments de pagament. 1984/01/  1984/06/  

4057  Manaments de pagament. 1984/07/  1984/12/  

4021  Rebuts. 1984/  /  1986/  /  

4060  Manaments de pagament. 1985/01/  1985/06/  

4061  Manaments de pagament. 1985/07/  1985/12/  

4064  Manaments de pagament. 1986/01/  1986/06/  

4065  Manaments de pagament. 1986/07/  1986/10/  

4066  Manaments de pagament. 1986/11/  1986/12/  

09/04/2015 Pàgina 92 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

4069  Manaments de pagament. 1987/01/  1987/05/  

4070  Manaments de pagament. 1987/06/  1987/09/  

4071  Manaments de pagament. 1987/10/  1987/12/  

4072  Manaments de pagament de VIAP. 1987/  /  1987/  /  

4072  Manaments de pagament de VIAP. 1988/  /  1988/  /  

4076  Manaments de pagament 1988/01/  1988/04/  

4077  Manaments de pagament 1988/05/  1988/08/  

4078  Manaments de pagament 1988/09/  1988/12/  

4083  Manaments de pagament 1989/01/  1989/02/  

4084  Manaments de pagament 1989/03/  1989/04/  

4085  Manaments de pagament 1989/05/  1989/08/  

4086  Manaments de pagament 1989/09/  1989/10/  

4087  Manaments de pagament 1989/11/  1989/12/  

4088  Manaments de pagament extrapressupostari 1989/  /  1989/  /  

4100Manaments de pagament 2006/01/  2006/02/  

4101Manaments de pagament 2006/02/  2006/04/  

4102Manaments de pagament 2006/05/  2006/05/  

4103Manaments de pagament 2006/06/  2006/07/  

4104Manaments de pagament 2006/07/  2006/08/  

4105Manaments de pagament 2006/09/  2006/09/  

4106Manaments de pagament 2006/10/  2006/10/  

4107Manaments de pagament 2006/11/  2006/12/  

4117Manaments de pagament extrapressupostari 2006/01/  2006/12/  

4108Manaments de pagament 2007/01/  2007/01/  

4109Manaments de pagament 2007/02/  2007/03/  

4110Manaments de pagament 2007/04/  2007/05/  

4111Manaments de pagament 2007/05/  2007/06/  

4112Manaments de pagament 2007/06/  2007/07/  

4113Manaments de pagament 2007/07/  2007/09/  

4114Manaments de pagament 2007/10/  2007/10/  

4115Manaments de pagament 2007/10/  2007/11/  

4116Manaments de pagament 2007/12/  2007/12/  
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4118Manaments de pagament extrapressupostari 2007/01/  2007/12/  

4130Manaments de pagament extrapressupostari 2010/01/  2010/05/  

4131Manaments de pagament extrapressupostari 2010/06/  2010/12/  

4134Manaments de pagament 2010/01/  2010/01/  

4135Manaments de pagament 2010/02/  2010/03/  

4136Manaments de pagament 2010/03/  2010/03/  

4137Manaments de pagament 2010/03/  2010/04/  

4138Manaments de pagament 2010/04/  2010/05/  

4139Manaments de pagament 2010/05/  2010/06/  

4140Manaments de pagament 2010/06/  2010/07/  

4141Manaments de pagament 2010/07/  2010/08/  

4142Manaments de pagament 2010/08/  2010/08/  

4143Manaments de pagament 2010/09/  2010/09/  

4144Manaments de pagament 2010/09/  2010/10/  

4145Manaments de pagament 2010/10/  2010/11/  

4146Manaments de pagament 2010/11/  2010/11/  

4147Manaments de pagament 2010/12/  2010/12/  

Codi 101.02.02.01.06

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de comptes

1129  Llibre major de comptes. 1992/  /  1992/  /  

1128  Llibre major de comptes. 1993/  /  1993/  /  

1127  Llibre major de comptes. 1994/  /  1994/  /  

1127  Llibre major de comptes. 1995/  /  1995/  /  

1126  Llibre major de comptes. 1996/  /  1996/  /  

1126  Llibre major de comptes. 1997/  /  1997/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres diaris d'intervenció/Llibre 
d'operacions/Diaris general 
d'operacions

11001  Llibre d'intervenció de fons municipals. 1861/  /  1864/  /  

11001  Llibre d'intervenció de fons municipals. 1865/  /  1867/  /  

1125  Llibre Diari general d'operacions. 1992/  /  1992/  /  

1069  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 2) 1993/  /  1993/  /  

1070  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 1) 1993/  /  1993/  /  

1066  Llibre Diari general d'operacions. (per data d'assentament) 1994/  /  1994/  /  

1067  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 2) 1994/  /  1994/  /  

1068  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 1) 1994/  /  1994/  /  

1062  Llibre Diari general d'operacions. (per data d'assentament) 1995/  /  1995/  /  

1063  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 3) 1995/  /  1995/  /  

1064  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 2) 1995/  /  1995/  /  

1065  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 1) 1995/  /  1995/  /  

1005  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 3) 1997/  /  1997/  /  

1006  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 2) 1997/  /  1997/  /  

1007  Llibre Diari general d'operacions. (Vol. 1) 1997/  /  1997/  /  
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Codi 101.02.02.01.08

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'intervenció/Esborranys de 
despeses/Diaris d'intervenció de 
despeses/Diaris generals de 

166 Inclou els anys: 1881-1885 i 1900. Llibre diari de despeses. (esborrany) 1881/  /  1900/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1886/  /  1888/  /  

166 Tot i que la portada indica equivocadament que és un llibre auxiliar. Llibre diari de despeses. (esborrany) 1893/  /  1894/  /  

166 Tot i que la portada indica equivocadament que és un llibre auxiliar. Llibre diari de despeses. (esborrany) 1894/  /  1895/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1895/  /  1896/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1896/  /  1897/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1897/  /  1898/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1898/  /  1899/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1899/  /  1900/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1900/  /  1904/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1904/  /  1905/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1905/  /  1905/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1906/  /  1908/  /  

166  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1909/  /  1911/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1912/  /  1914/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1915/  /  1917/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1917/  /  1920/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1920/  /  1921/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1921/  /  1923/  /  

167  Llibre diari de despeses. (esborrany) 1923/  /  1925/  /  

932  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1925/  /  1926/  /  

932  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1926/  /  1927/  /  

932  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1928/  /  1931/  /  

932 Del 1-9-1931 al 31-12-1931. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 2) 1931/  /  1931/  /  

932 Del 1-7-1931 al 31-9-1931. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 1) 1931/  /  1931/  /  

932 Del 1-1-1932 al 31-6-1932. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 1) 1932/  /  1932/  /  

932 Del 1-7-1932 al 31-12-1932. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 2) 1932/  /  1932/  /  

932  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1933/  /  1933/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1934/  /  1934/  /  
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933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1935/  /  1935/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1937/  /  1937/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1938/  /  1938/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1939/  /  1939/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1940/  /  1940/  /  

933  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1941/  /  1941/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1942/  /  1942/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1943/  /  1943/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1944/  /  1944/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1945/  /  1945/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1946/  /  1946/  /  

934  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1947/  /  1947/  /  

935  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1948/  /  1948/  /  

935  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1949/  /  1949/  /  

935  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1950/  /  1950/  /  

1130  Llibre diari d'intervenció de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(cementiri municipal).

1950/  /  1951/  /  

935  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1951/  /  1951/  /  

1130  Llibre diari d'intervenció de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(cementiri municipal).

1951/  /  1957/  /  

935  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1952/  /  1952/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1953/  /  1953/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1954/  /  1954/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1955/  /  1955/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1956/  /  1956/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1957/  /  1957/  /  

11002  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1958/  /  1958/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1959/  /  1959/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1960/  /  1960/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1961/  /  1961/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1962/  /  1962/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1963/  /  1963/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1964/  /  1964/  /  
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936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1965/  /  1965/  /  

936  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1966/  /  1966/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1967/  /  1967/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1968/  /  1968/  /  

716  Llibre diari d'intervenció de despeses del pressupost extraordinari.(captació 
d'aigües subterrerrànies a Ordal)

1968/  /  1972/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1969/  /  1969/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1970/  /  1970/  /  

731  Llibre diari d'intervenció de despeses del Pressupost extraordinari. (pas elevat a 
Ordal)

1971/  /  1971/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1971/  /  1971/  /  

937  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1972/  /  1972/  /  

669  Llibre diari d'intervenció de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(enllumenat públic d'Ordal).

1972/  /  1973/  /  

679  Llibre diari d'intervenció de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(claveguerram a Lavern).

1972/  /  1974/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1973/  /  1973/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1974/  /  1974/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1975/  /  1975/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1976/  /  1976/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1977/  /  1977/  /  

938  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1978/  /  1978/  /  

938 Falta una part del mes de juny. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 1) 1979/  /  1979/  /  

938 Inclou una part del mes de juny. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 2) 1979/  /  1979/  /  

939  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1983/  /  1983/  /  

939 Del 1-1-1984 al 31-8-1984. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 1) 1984/  /  1984/  /  

939 Del 1-9-1984 al 31-12-1984. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 2) 1984/  /  1984/  /  

939 Inclou tot l'any. Llibre diari d'intervenció de despeses. 1985/  /  1985/  /  

939 Del 1-6-1985 al 31-6-1985. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 2) 1985/  /  1985/  /  

939 Del 1-1-1985 al 31-5-1985. Llibre diari d'intervenció de despeses. (Vol. 1) 1985/  /  1985/  /  

939  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1986/  /  1986/  /  

939  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1987/  /  1987/  /  

940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1988/  /  1988/  /  
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940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1989/  /  1989/  /  

940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1990/  /  1990/  /  

940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1991/  /  1991/  /  

940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1992/  /  1992/  /  

998  Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. 1992/  /  1992/  /  

940  Llibre diari d'intervenció de despeses. 1993/  /  1993/  /  

998 Junt amb el Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos. Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. 1993/  /  1993/  /  

998 Junt amb el Llibre major de conceptes. Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. 1994/  /  1994/  /  

990 Junt amb el Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos. Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. 1996/  /  1996/  /  

990  Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. 1997/  /  1997/  /  
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HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Esborranys d'ingressos/Diaris 
d'intervenció d'ingressos/Diaris 
generals d'ingressos

143 Inclou els anys: 1880-1885 i 1900-1902. Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1880/  /  1902/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1886/  /  1888/  /  

143 Tot i que la portada indica equivocadament que és un llibre auxiliar. Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1893/  /  1894/  /  

143 Tot i que la portada indica equivocadament que és un llibre auxiliar. Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1894/  /  1895/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1895/  /  1896/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1896/  /  1897/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1897/  /  1898/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1898/  /  1899/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1899/  /  1900/  /  

143  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1905/  /  1905/  /  

168  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1906/  /  1915/  /  

168  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1916/  /  1923/  /  

168  Llibre diari d'ingressos. (esborrany) 1923/  /  1925/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1925/  /  1926/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1927/  /  1927/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1928/  /  1931/  /  

991 Del 1-10-1931 al 31-12-1931. Llibre diari d'intervenció d'ingressos. (Vol. 2) 1931/  /  1931/  /  

991 Del 1-7-1931 al 31-9-1931. Llibre diari d'intervenció d'ingressos. (Vol. 1) 1931/  /  1931/  /  

991  Llibre diari d'intervencio d'ingressos. 1932/  /  1932/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1933/  /  1933/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1934/  /  1934/  /  

991  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1935/  /  1935/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1937/  /  1937/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1938/  /  1938/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1939/  /  1939/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1940/  /  1940/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1941/  /  1941/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1942/  /  1942/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1943/  /  1943/  /  
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992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1944/  /  1944/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1945/  /  1945/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1946/  /  1946/  /  

992  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1947/  /  1947/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1948/  /  1948/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1949/  /  1949/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1950/  /  1950/  /  

1130  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(cementiri municipal).

1950/  /  1951/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1951/  /  1951/  /  

1130  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(cementiri municipal).

1951/  /  1957/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1952/  /  1952/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1953/  /  1953/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1954/  /  1954/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1955/  /  1955/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1956/  /  1956/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1957/  /  1957/  /  

11001  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1958/  /  1958/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1959/  /  1959/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1960/  /  1960/  /  

993  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1961/  /  1961/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1962/  /  1962/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1963/  /  1963/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1964/  /  1964/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1965/  /  1965/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1966/  /  1966/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1967/  /  1967/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1968/  /  1968/  /  

716  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del pressupost extraordinari.(captació 
d'aigües subterrerrànies a Ordal)

1968/  /  1972/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1969/  /  1969/  /  

994  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1970/  /  1970/  /  
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731  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del Pressupost extraordinari. (pas elevat a 
Ordal)

1971/  /  1971/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1971/  /  1971/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1972/  /  1972/  /  

669  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(enllumenat públic d'Ordal).

1972/  /  1973/  /  

679  Llibre diari d'intervenció d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(claveguerram a Lavern).

1972/  /  1974/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1973/  /  1973/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1974/  /  1974/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1975/  /  1975/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1976/  /  1976/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1977/  /  1977/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1978/  /  1978/  /  

995  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1979/  /  1979/  /  

996  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1983/  /  1983/  /  

996  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1984/  /  1984/  /  

996 Del 1-1-1985 al 18-5-1985. Llibre diari d'intervenció d'ingressos. (Vol. 1) 1985/  /  1985/  /  

996 Inclou tot l'any. Llibre diari d'intervencio d'ingressos. 1985/  /  1985/  /  

996 Del 18-5-1985 al 30-6-1985. Llibre diari d'intervenció d'ingressos. (Vol. 2) 1985/  /  1985/  /  

996  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1986/  /  1986/  /  

996  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1987/  /  1987/  /  

997  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1988/  /  1988/  /  

997  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1989/  /  1989/  /  

997  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1990/  /  1990/  /  

997  Llibre diari d'intervenció d'ingressos. 1991/  /  1991/  /  

997  Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos. 1992/  /  1992/  /  

998 Junt amb el Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos. 1993/  /  1993/  /  

990 Junt amb el Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos. 1996/  /  1996/  /  
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Codi 101.02.02.01.10

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de despeses

172  Llibre general de despeses. 1943/  /  1946/  /  

172  Llibre general de despeses. 1947/  /  1947/  /  

172  Llibre general de despeses. 1948/  /  1948/  /  

172  Llibre general de despeses. 1949/  /  1949/  /  

173  Llibre general de despeses. 1950/  /  1950/  /  

1130  Llibre general de despeses del Pressupost municipal extraordinari (cementiri 
municipal).

1950/  /  1951/  /  

173  Llibre general de despeses. 1951/  /  1951/  /  

173  Llibre general de despeses. 1952/  /  1952/  /  

173  Llibre general de despeses. (Vol. 1) 1953/  /  1953/  /  

173  Llibre general de despeses. (Vol. 2) 1953/  /  1953/  /  

173  Llibre general de despeses. 1954/  /  1954/  /  

173  Llibre general de despeses. 1955/  /  1955/  /  

174  Llibre general de despeses. 1956/  /  1956/  /  

174  Llibre general de despeses. 1957/  /  1957/  /  

174  Llibre general de despeses. 1958/  /  1958/  /  

174  Llibre general de despeses. 1959/  /  1959/  /  

174  Llibre general de despeses. 1960/  /  1960/  /  

175  Llibre general de despeses. 1961/  /  1961/  /  

175  Llibre general de despeses. 1962/  /  1962/  /  

175  Llibre general de despeses. 1963/  /  1963/  /  

175  Llibre general de despeses. 1964/  /  1964/  /  

175  Llibre general de despeses. 1965/  /  1965/  /  

175  Llibre general de despeses. 1966/  /  1966/  /  

176  Llibre general de despeses. 1967/  /  1967/  /  

176  Llibre general de despeses. 1968/  /  1968/  /  

716  Llibre de partides de despeses del pressupost extraordinari.(captació d'aigües 
subterrerrànies a Ordal)

1968/  /  1968/  /  

176  Llibre general de despeses. 1969/  /  1969/  /  
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176  Llibre general de despeses. 1970/  /  1970/  /  

176  Llibre general de despeses. 1971/  /  1971/  /  

731  Llibre de partides de despeses del Pressupost extraordinari. (pas elevat a Ordal) 1971/  /  1971/  /  

176  Llibre general de despeses. 1972/  /  1972/  /  

669  Llibre de partides de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(enllumenat públic d'Ordal).

1972/  /  1972/  /  

679  Llibre de partides de despeses del Pressupost municipal extraordinari 
(claveguerram a Lavern).

1972/  /  1974/  /  

177  Llibre general de despeses. 1973/  /  1973/  /  

731  Llibre general de despeses del Pressupost extraordinari. (passarel·la sobre el 
riu Anoia a Can Bosch)

1973/  /  1973/  /  

177  Llibre general de despeses. 1974/  /  1974/  /  

177  Llibre general de despeses. 1975/  /  1975/  /  

177  Llibre general de despeses. 1976/  /  1976/  /  

1196  Llibre general de despeses. 1977/  /  1977/  /  

1196  Llibre general de despeses. 1978/  /  1978/  /  

1196  Llibre general de despeses. 1979/  /  1979/  /  

177  Llibre general de despeses. 1980/  /  1980/  /  

1195  Llibre general de despeses. 1981/  /  1981/  /  

1195  Llibre general de despeses. 1982/  /  1982/  /  

1195  Llibre general de despeses. 1983/  /  1983/  /  

1195  Llibre general de despeses. 1984/  /  1984/  /  

1194 Volum no validat. Llibre general de despeses. 1985/  /  1985/  /  

1194 Capítols del 0-4. Llibre general de despeses. (Vol. 1) 1985/  /  1985/  /  

1194 Inclou tots els capítols. Volum validat. Llibre general de despeses. 1985/  /  1985/  /  

1194 Capítols del 6-9. Llibre general de despeses. (Vol. 2) 1985/  /  1985/  /  

1194  Llibre general de despeses. 1986/  /  1986/  /  

1193  Llibre general de despeses. 1987/  /  1987/  /  

1193  Llibre general de despeses. 1988/  /  1988/  /  

1192  Llibre general de despeses. 1989/  /  1989/  /  

1192  Llibre general de despeses. 1990/  /  1990/  /  

1192  Llibre general de despeses. 1991/  /  1991/  /  
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Codi 101.02.02.01.11

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de rendes i exaccions

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1947/  /  1947/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1948/  /  1948/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1949/  /  1949/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1950/  /  1950/  /  

1130  Llibre general de rendes i exaccions del Pressupost municipal extraordinari 
(cementiri municipal).

1950/  /  1951/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1951/  /  1951/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1952/  /  1952/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1953/  /  1953/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1954/  /  1954/  /  

179  Llibre general de rendes i exaccions. 1955/  /  1955/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1956/  /  1956/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1957/  /  1957/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1958/  /  1958/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1959/  /  1959/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1960/  /  1960/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1961/  /  1961/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1962/  /  1962/  /  

180  Llibre general de rendes i exaccions. 1963/  /  1963/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1964/  /  1964/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1965/  /  1965/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1966/  /  1966/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1967/  /  1967/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1968/  /  1968/  /  

716  Llibre de conceptes d'ingressos del pressupost extraordinari.(captació d'aigües 
subterrerrànies a Ordal)

1968/  /  1968/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1969/  /  1969/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1970/  /  1970/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1971/  /  1971/  /  
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731  Llibre de conceptes d'ingressos del Pressupost extraordinari. (pas elevat a 
Ordal)

1971/  /  1971/  /  

181  Llibre general de rendes i exaccions. 1972/  /  1972/  /  

669  Llibre de conceptes d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(enllumenat públic d'Ordal).

1972/  /  1972/  /  

679  Llibre de conceptes d'ingressos del Pressupost municipal extraordinari 
(claveguerram a Lavern).

1972/  /  1974/  /  

182  Llibre general de rendes i exaccions. 1973/  /  1973/  /  

731  Llibre general de rendes i exaccions del Pressupost extraordinari. (passarel·la 
sobre el riu Anoia a Can Bosch)

1973/  /  1973/  /  

182  Llibre general de rendes i exaccions. 1974/  /  1974/  /  

182  Llibre general de rendes i exaccions. 1975/  /  1975/  /  

182  Llibre general de rendes i exaccions. 1976/  /  1976/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1977/  /  1977/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1978/  /  1978/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1979/  /  1979/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1980/  /  1980/  /  

165  Llibre general de rendes i exaccions del Pressupost d'Inversions. 1981/  /  1981/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1981/  /  1981/  /  

1191  Llibre general de rendes i exaccions. 1982/  /  1982/  /  

1190  Llibre general de rendes i exaccions. 1983/  /  1983/  /  

1190  Llibre general de rendes i exaccions. (Vol. 1) 1984/  /  1984/  /  

1190  Llibre general de rendes i exaccions. (Vol. 2) 1984/  /  1984/  /  

1190  Llibre general de rendes i exaccions. (Vol. 1) 1985/  /  1985/  /  

1190  Llibre general de rendes i exaccions. (Vol. 2) 1985/  /  1985/  /  

1190 Inclou tot l'any. Llibre general de rendes i exaccions. 1985/  /  1985/  /  

1189  Llibre general de rendes i exaccions. 1986/  /  1986/  /  

1189  Llibre general de rendes i exaccions. 1987/  /  1987/  /  

1189  Llibre general de rendes i exaccions. 1988/  /  1988/  /  

1188  Llibre general de rendes i exaccions. 1989/  /  1989/  /  

1188  Llibre general de rendes i exaccions. 1990/  /  1990/  /  

1188  Llibre general de rendes i exaccions. 1991/  /  1991/  /  
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Codi 101.02.02.01.12

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'inventaris i balanços

121 Inclou els anys: 1906-1923/1931-1933/1939-1944. Llibre d'inventaris i balanços. 1906/  /  1944/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1944/  /  1951/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1951/  /  1957/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1959/  /  1959/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1960/  /  1960/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1961/  /  1961/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1962/  /  1962/  /  

121  Llibre d'inventaris i balanços. 1963/  /  1963/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1964/  /  1964/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1965/  /  1965/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1966/  /  1966/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1967/  /  1967/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1968/  /  1968/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1969/  /  1969/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1970/  /  1970/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1971/  /  1971/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1972/  /  1972/  /  

122  Llibre d'inventaris i balanços. 1973/  /  1973/  /  

1133  Llibre de balanços. 1985/  /  1985/  /  
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Codi 101.02.02.01.13

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de VIAP/Llibres majors de 
conceptes no pressupostaris

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1948/  /  1955/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1955/  /  1961/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1957/  /  1960/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1965/  /  1965/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1968/  /  1968/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1969/  /  1969/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1970/  /  1970/  /  

182  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1971/  /  1971/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1972/  /  1972/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1973/  /  1973/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1974/  /  1976/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1977/  /  1977/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1978/  /  1978/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1979/  /  1979/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1980/  /  1980/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1981/  /  1981/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1982/  /  1982/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1983/  /  1983/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1984/  /  1984/  /  

183  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1985/  /  1985/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1985/  /  1985/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1986/  /  1986/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1987/  /  1987/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1988/  /  1988/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1989/  /  1989/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1990/  /  1990/  /  

1133  Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost. 1991/  /  1991/  /  

1132  Llibre major de comptes extrapressupostaris. 1992/  /  1992/  /  

1132 Inclou el Registre d'IVA i IRPF. Llibre major de comptes extrapressupostaris. 1993/  /  1993/  /  
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742 Junt amb el Balanç de situació i Compte de resultats. Operacions de comptes extrapressupostaris. 1994/  /  1994/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació i Compte de resultats. Operacions de comptes extrapressupostaris. 1995/  /  1995/  /  

1132 Inclou el Registre d'IVA i IRPF. Llibre major de comptes extrapressupostaris. 1996/  /  1996/  /  

1132 Junt amb el Balanç de situació i el Compte de resultats. Inclou el 
Registre d'IVA i IRPF. 

Llibre major de comptes extrapressupostaris. 1997/  /  1997/  /  

Codi 101.02.02.01.14

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres de comptes corrents per 
conceptes del pressupost/Llibres 
majors del pressupost d'ingressos i 

1004  Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1992/  /  1992/  /  

1005  Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1993/  /  1993/  /  

998 Junt amb Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses. Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1994/  /  1994/  /  

1004  Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1995/  /  1995/  /  

1003  Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1996/  /  1996/  /  

1003  Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses. 1997/  /  1997/  /  

Codi 101.02.02.01.15

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars d'ingressos

170  Llibre auxiliar d'ingressos. 1906/  /  1909/  /  

170  Llibre auxiliar d'ingressos. 1910/  /  1920/  /  

170  Llibre auxiliar d'ingressos. 1920/  /  1924/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1926/  /  1927/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1928/  /  1930/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1931/  /  1931/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1932/  /  1932/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1933/  /  1933/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1937/  /  1938/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1940/  /  1940/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1941/  /  1941/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1943/  /  1943/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1944/  /  1944/  /  

171  Llibre auxiliar d'ingressos. 1945/  /  1945/  /  
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Codi 101.02.02.01.16

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars de despeses

169  Llibre auxiliar de despeses. 1906/  /  1909/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1910/  /  1912/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1913/  /  1916/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1917/  /  1921/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1926/  /  1927/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1928/  /  1930/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1931/  /  1931/  /  

169  Llibre auxiliar de despeses. 1932/  /  1932/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1933/  /  1933/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1937/  /  1938/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1940/  /  1940/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1943/  /  1943/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1944/  /  1944/  /  

170  Llibre auxiliar de despeses. 1945/  /  1945/  /  

Codi 101.02.02.01.17

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i subauxiliars

741  Cadenes de documents. 1992/  /  1992/  /  

1002  Llibre auxiliar del Pressupost. 1992/  /  1992/  /  

741  Cadenes de documents. 1993/  /  1993/  /  

1002  Llibre auxiliar del Pressupost. 1993/  /  1993/  /  

742 Junt amb el Balanç de situació i el Compte de resultats. Cadenes de documents. 1996/  /  1996/  /  

1001 Junt amb el Llibre auxiliar de Tresoreria. Inclou el Registre de drets i 
obligacions. 

Llibre auxiliar del Pressupost. 1996/  /  1996/  /  

1001  Llibre auxiliar del Pressupost. 1997/  /  1997/  /  
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Codi 101.02.02.02.01

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

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost ordinari

184 Els pressupostos dels exercicis de 1865-66 a 1901 els trobareu a 
Comptes municipals. A partir de 1905 podeu trobareu una còpia del 
pressupost a Comptes municipals. 

Pressupost municipal ordinari 1903/  /  1903/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1904/  /  1904/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1905/  /  1905/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1906/  /  1906/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1907/  /  1907/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1908/  /  1908/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1909/  /  1909/  /  

184 Podeu trobar una còpia del Pressupost de 1910 a Comptes 
municipals. 

Pressupost municipal ordinari 1911/  /  1911/  /  

184 Podeu trobar una còpia del Pressupost de 1912 a Comptes 
municipals. 

Pressupost municipal ordinari 1913/  /  1913/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1914/  /  1914/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1915/  /  1915/  /  

184 Podeu trobar una còpia del Pressupost de 1916 i 1917 a Comptes 
municipals. 

Pressupost municipal ordinari 1918/  /  1918/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1919/  /  1919/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1920/  /  1921/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1921/  /  1922/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1922/  /  1923/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1923/  /  1924/  /  

184 Realitzat d'acord amb l'Estatut Municipal. Pressupost municipal ordinari 1924/  /  1925/  /  

184 Realitzat d'acord amb la normativa anterior a l'Estatut Municipal, i 
per tant s'haurà de repetir. 

Pressupost municipal ordinari 1924/  /  1925/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1925/  /  1926/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1926/  /  1927/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1927/  /  1927/  /  

184  Pressupost municipal ordinari 1928/  /  1928/  /  

185  Pressupost municipal ordinari 1929/  /  1929/  /  

185  Pressupost municipal ordinari 1930/  /  1930/  /  
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185  Pressupost municipal ordinari 1931/  /  1931/  /  

185  Pressupost municipal ordinari 1932/  /  1932/  /  

185  Pressupost municipal ordinari 1933/  /  1933/  /  

185  Pressupost municipal ordinari. 1934/  /  1934/  /  

185 Podeu trobar una còpia del Pressupost de 1935 a Comptes 
municipals. 

Pressupost municipal ordinari. 1936/  /  1936/  /  

185  Pressupost municipal ordinari. 1937/  /  1937/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1938/  /  1938/  /  

186 A partir d'aquest exercici, es formulen els expedients d'habilitació i/o 
suplement de crèdit, que els trobareu amb els pressupostos 
corresponents. 

Pressupost municipal ordinari. 1939/  /  1939/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1940/  /  1940/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1941/  /  1941/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1942/  /  1942/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1943/  /  1943/  /  

186  Pressupost municipal ordinari. 1944/  /  1944/  /  

191  Pressupost municipal ordinari. 1945/  /  1945/  /  

191  Pressupost municipal ordinari 1946/  /  1946/  /  

191  Pressupost municipal ordinari 1947/  /  1947/  /  

191  Pressupost municipal ordinari 1948/  /  1948/  /  

191 Inclou Expedient de sol.licitud d'establiment de recursos especials 
per amortització d'emprèstits. 

Pressupost municipal ordinari 1949/  /  1949/  /  

191  Pressupost municipal ordinari 1950/  /  1950/  /  

192  Pressupost municipal ordinari 1951/  /  1951/  /  

192  Pressupost municipal ordinari 1952/  /  1952/  /  

192  Pressupost municipal ordinari 1953/  /  1953/  /  

192  Pressupost municipal ordinari 1954/  /  1954/  /  

192  Pressupost municipal ordinari 1955/  /  1955/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1956/  /  1956/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1957/  /  1957/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1958/  /  1958/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1959/  /  1959/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1960/  /  1960/  /  

193  Pressupost municipal ordinari 1961/  /  1961/  /  
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194  Pressupost municipal ordinari 1962/  /  1962/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1963/  /  1963/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1964/  /  1964/  /  

194  Pròrroga del Pressupost municipal ordinari 1965/  /  1965/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1966/  /  1966/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1967/  /  1967/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1968/  /  1968/  /  

194  Pressupost municipal ordinari 1969/  /  1969/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1970/  /  1970/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1971/  /  1971/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1972/  /  1972/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1973/  /  1973/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1974/  /  1974/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1975/  /  1975/  /  

195  Pressupost municipal ordinari 1976/  /  1976/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1977/  /  1977/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1978/  /  1978/  /  

196  Pròrroga del Pressupost municipal ordinari 1979/  /  1979/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1980/  /  1980/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1981/  /  1981/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1982/  /  1982/  /  

196  Pressupost municipal ordinari 1983/  /  1983/  /  

197  Pressupost municipal ordinari 1984/  /  1984/  /  

197  Pressupost municipal ordinari 1985/  /  1985/  /  

197  Pressupost General 1986/  /  1986/  /  

197  Pressupost General 1987/  /  1987/  /  

337  Pressupost General 1988/  /  1988/  /  

337  Pressupost General 1989/  /  1989/  /  

337  Pressupost General 1990/  /  1990/  /  

345  Pressupost General 1991/  /  1991/  /  

335  Pressupost General 1992/  /  1992/  /  

335  Pressupost General 1993/  /  1993/  /  
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336  Pressupost General 1994/  /  1994/  /  

336  Pressupost General 1995/  /  1995/  /  

338  Pressupost General 1996/  /  1996/  /  

337  Pressupost General 1997/  /  1997/  /  

1338Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 1/2006 2006/  /  2006/  /  

1338Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 2/2006 2006/  /  2006/  /  

1338Expedient d'elaboració del pressupost general 2006/  /  2006/  /  

1338Expedient d'aprovació del pressupost general 2006/  /  2006/  /  

1341Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 1/2007 2007/  /  2007/  /  

1341Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 3/2007 2007/  /  2007/  /  

1341Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 2/2007 2007/  /  2007/  /  

1341Expedient d'aprovació del pressupost general 2007/  /  2007/  /  

1341Expedient d'elaboració del pressupost general 2007/  /  2007/  /  

1342Expedient d'elaboració del pressupost general 2008/  /  2008/  /  

1342Expedient d'aprovació del pressupost general 2008/  /  2008/  /  

1342Expedient de rectificació de saldos de pressupost tancat 2008/  /  2008/  /  

1342Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 1/2008 2008/  /  2008/  /  

1342Expedient de suplement de crèdit del pressupost general núm. 2/2008 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.02.02.02

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

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost extraordinari / Pressupost 
d'inversions

716  Pressupost extraordinari. (obres de de captació i conducció d'aigua potable a 
Sant Pau d'Ordal)

1928/  /  1928/  /  

185  Pressupost extraordinari. (formació del Cadastre parcel·lari de rústega) 1930/  /  1930/  /  

185  Pressupost extraordinari. (formació del Cadastre parcel·lari de rústega) 1931/  /  1931/  /  

185  Pressupost extraordinari. (formació del Cadastre parcel·lari de rústega) 1932/  /  1932/  /  

185  Pressupost extraordinari. (formació del Cadastre parcel·lari de rústega) 1933/  /  1933/  /  

185  Pressupost extraordinari. 1934/  /  1934/  /  

368  Pressupost extraordinari. (caserna de la Guardia Civil a Sant Sadurní d'Anoia) 1943/  /  1943/  /  

379  Pressupost extraordinari. (cementiri municipal a Sant Pau d'Orda) 1946/  /  1946/  /  

379  Pressupost extraordinari. (cementiri municipal a Sant Pau d'Orda) 1948/  /  1948/  /  

716  Pressupost extraordinari. (captació d'aigües subterrerrànies a Ordal) 1964/  /  1964/  /  

731  Avantprojecte del Pressupost extraordinari.(per a la construcció d'una pasarel.la 
sobre el riu Anoia a Can Bosch)

1964/  /  1964/  /  

731  Pressupost extraordinari. (pas elevat a Ordal) 1970/  /  1970/  /  

679  Pressupost extraordinari.(claveguerram a Lavern) 1971/  /  1971/  /  

165  Pressupost extraordinari.(per a les obres d'enllumenat a Ordal) 1972/  /  1972/  /  

731  Pressupost extraordinari. (passarel·la sobre el riu Anoia a Can Bosch) 1972/  /  1972/  /  

165  Pressupost extraordinari.(per a les obres de construcció d'un pou per al 
proveïment d'aigües a Sant Pau d' Ordal)

1973/  /  1973/  /  

664  Avantprojecte del Pressupost extraordinari. (per la renovació de l'enllumenat 
públic de Ca l'Avi, Can Batista i Lavern)

1976/  /  1976/  /  

655  Avantprojecte del Pressupost extraordinari. (per la cubrició d'un torrent a Sant 
Pau d'Ordal)

1977/  /  1977/  /  

655Pressupost extraordinari per a la cubrició d'un torrent a Sant Pau d'Ordal 1977/  /  1977/  /  

655  Pressupost d'Inversions. 1981/  /  1981/  /  

655  Pressupost d'Inversions. (clavegueram carrer del Bosc de Lavern i tram a Ordal) 1982/  /  1982/  /  

655  Pressupost d'Inversions. 1983/  /  1983/  /  

655Expedient de modificació del pressupost d'inversions per a les obres 
d'abastiment d'aigua de Can Batista

1983/  /  1984/  /  
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Codi 101.02.02.03.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Endeutament

284  Escriptures del prèstec concedit per la Caixa de Pensions per a la reparació 
dels locals escolars i adquisició de material escolar.

1921/  /  1929/  /  

716  Contracte de prèstec amb el BCL per les obres de de captació i conducció 
d'aigua potable a Sant Pau d'Ordal.

1929/  /  1929/  /  

368  Expedient de sol·licitud de permís per concertar prèstec per cubrir la part 
proporcional de les despeses per la construcció de caserna de la Guardia Civil 
a Sant Sadurní d'Anoia.

1943/  /  1943/  /  

379  Expedient de formalització de prèstec a favor de l'Ajuntament amb el Banc de 
Crèdit Local, per a la construcció del cementiri municipal.

1949/  /  1951/  /  

165  Acta de concertació de prèstec a favor de l'Ajuntament amb Antoni Puig Cols. 1952/  /  1952/  /  

165Sol·licitud del Banco de Crédito Local de España de les quantitats recaptades 1967/  /  1969/  /  

731  Conveni d'ajut de caixa de la Diputació per la construcció d'un pas elevat en el 
PK 342,900 de la crta. N-340 a Ordal.

1969/  /  1969/  /  

731  Conveni d'ajut de caixa de la Diputació per la construcció d'una passarel·la 
sobre el riu Anoia a Can Bosch.

1972/  /  1972/  /  

655  Expedient de formalització d'ajut de caixa de la Diputació de Barcelona per la 
cubrició d'un torrent a Sant Pau d'Ordal.

1974/  /  1978/  /  

165  Expedient de formalització de prèstec a favor de l'Ajuntament amb la Caixa 
d'Estalvis del Penedès, per a la cubrició del torrent a Sant Pau.

1976/  /  1978/  /  

165  Expedient de sol·licitud d'operació de crèdit amb la Caixa d'Estalvis del 
Penedès.

1978/  /  1978/  /  

165  Expedient de sol·licitud a la Caixa de Cooperació Provincial d'ajuda econòmica 
per a la construcció d'una piscina municipal a Ordal.

1978/  /  1978/  /  

727  Expedient de formalització d'ajut de caixa amb la Diputació per les obres de 
pavimentació de l'accés a Sant Pau d'Ordal.

1981/  /  1985/  /  

165  Contractes de dos prèstecs a favor de l'Ajuntament amb la Caixa d'Estalvis del 
Penedès.

1981/  /  1986/  /  

165  Sol.licitud de formalització d'operació de tresoreria a favor de l'Ajuntament amb 
la Caixa d'Estalvis del Penedès.

1983/  /  1983/  /  

621  Expedient de formalització de prèstec entre l'Ajuntament i el Banc de Crèdit 
Local per a l'adquisició de terrenys per a camp de futbol i asfaltat de varis 
camins veïnals.

1983/  /  1984/  /  

165  Sol.licitud de formalització d'operació de tresoreria a favor de l'Ajuntament amb 
la Caixa d'Estalvis del Penedès.

1984/  /  1985/  /  
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165  Expedient d'operació de tresoreria amb la Caixa de Cooperació Provincial per a 
la construcció de vestidors de pista poliesportiva de Sant Pau.

1984/  /  1985/  /  

355  Expedient de regularització de deutes amb MUNPAL. 1985/  /  1985/  /  

165  Sol.licitud de formalització d'operació de tresoreria a favor de l'Ajuntament amb 
la Caixa d'Estalvis del Penedès.

1985/  /  1986/  /  

165  Expedient de regularització del deute amb la Diputació de Barcelona per les 
qüotes del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis i altres.

1985/  /  1989/  /  

392  Expedient de formalització d'ajut de caixa de la Diputació de Barcelona per a 
les obres de construcció de consultori local.

1987/  /  1987/  /  

Codi 101.02.02.04.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Transferències

865Expedient de participació de tributs estatals i autonòmics 1999/  /  2003/  /  

Codi 101.02.02.05.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions

285  D255/89Sol.licitud de subvenció per les escoles bressol del municipi. 1989/  /  1989/  /  

285  Sol.licitud de subvenció per les escoles bressol del municipi. 1990/  /  1991/  /  

285  Sol.licitud de subvenció per les escoles bressol de Subirats. 1992/  /  1992/  /  

285  Sol.licitud de subvenció per les escoles bressol de Subirats. 1994/  /  1994/  /  

285  Sol.licitud de subvenció per les escoles bressol de Subirats. 1994/  /  1995/  /  
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Codi 101.02.02.05.01

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

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions per a l'ajuntament

391  Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Estat per a la construcció de nous 
edifics escolars.

1932/  /  1932/  /  

716  Expedient de sol·licitud de subvenció per a la captació i conducció d'aigua 
potable a Sant Pau d'Ordal.

1954/  /  1958/  /  

502  Plans biennals de cooperació provincial. 1954/  /  1980/  /  

731  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal per la construcció d'una 
passarel·la sobre el riu Anoia a Can Bosch.

1958/  /  1964/  /  

716  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal de les obres de captació 
d'aigües subterrerrànies a Ordal.

1959/  /  1970/  /  

669  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal de les obres d'enllumenat 
públic d'Ordal.

1971/  /  1972/  /  

679  Expedient sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal de les obres de clavegueram i 
sanejament de Lavern.

1971/  /  1976/  /  

699  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal de les obres de construcció 
d'un pou per al proveïment d'aigües a Sant Pau d'Ordal.

1973/  /  1977/  /  

664  Expedient de sol·licitud d'inclusió en els Plans Biennals les obres de renovació 
de l'enllumenat públic de Ca l'Avi.

1976/  /  1977/  /  

664  Expedient de sol·licitud d'inclusió en els Plans Biennals les obres de renovació 
de l'enllumenat públic de Lavern.

1976/  /  1977/  /  

664  Expedient de sol·licitud d'inclusió en els Plans Biennals les obres de renovació 
de l'enllumenat públic de Can Batista.

1976/  /  1977/  /  

608  Expedient de sol·licitud d'inclusió en els Plans biennals per a la construcció de 
piscina municipal a Ordal.

1976/  /  1978/  /  

688  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal per les obres de contrucció 
de clavegueram a Can Cartró.

1976/  /  1978/  /  

723  Expedient de sol·licitud d'ajuda tècnica a la Diputació per la redacció dels 
projectes de construcció de camins veïnals del terme municipal, inclosos en el 
Pla Sant Jordi.(Ca l'Avi, Can Rossell i Can Batista)

1977/  /  1977/  /  

395  Expedient de sol·licitud de subvenció al MOPU per a la revisió del Pla General 
d'Ordenació del Municipi.

1978/  /  1978/  /  

502  Expedient de sol·licitud de subvenció per a material esportiu. 1979/  /  1979/  /  

395  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Direcció General d'Urbanisme per a 
la revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi.

1979/  /  1981/  /  

501  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PUOSC. 1979/  /  1982/  /  
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633  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per la zona esportiva a 
Lavern.

1981/  /  1981/  /  

664  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Pla biennal de les obres d'instal·lació 
d'enllumenat públic al barri de Torre - Ramona.

1981/  /  1983/  /  

688  Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de contrucció de 
clavegueram a Ordal.

1981/  /  1983/  /  

727  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el POSC 83 i 84 de diverses obres 
municipals.

1981/  /  1983/  /  

655  Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de cobertura d'un tram del 
torrent a Sant Pau d'Ordal.

1981/  /  1985/  /  

717  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el POSC dels projectes de xarxa de 
distribució d'aigua potable a varis nuclis de població.

1981/  /  1986/  /  

723  Expedient de sol·licitud de subvenció a l'IRIDA i el DARP per la reforma de 
camins veïnals del terme municipal.

1981/  /  1987/  /  

501  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM. 1982/  /  1984/  /  

621  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per les obres de 
construcció de zones esportives a Sant Pau d'Ordal i Lavern.

1982/  /  1984/  /  

699  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM de les obres de proveïment 
d'aigües a Can Cartrí i Lavern.

1982/  /  1984/  /  

633  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació per la construcció d'un 
camp de futbol i vestidors a Lavern.

1983/  /  1985/  /  

669  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM de les obres d'instal·lació 
d'enllumenat públic a varis carrers de Sant Pau d'Ordal.

1983/  /  1985/  /  

636  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per les obres d'edifici 
destinat a espais auxiliars per als esportistes a Sant Pau d'Ordal.

1983/  /  1986/  /  

727  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el POSC de les obres de pavimentació del 
camí veïnal de Can Batista.

1983/  /  1986/  /  

502  Expedients de sol·licitud de subvenció per a material i activitats esportives. 1983/  /  1991/  /  

294  Expedient de subvenció per a les obres menors a l'escola de Lavern. 1984/  /  1985/  /  

608  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
l'adquisició de piscina a Sant Pau d'Ordal.

1984/  /  1985/  /  

652  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM de les obres de pavimentació a Els 
Casots.

1984/  /  1989/  /  

297  D114/85Expedient de sol·licitud de subvenció per a serveis socials d'atenció primària. 1985/  /  1985/  /  

502  Expedient de sol·licitud de subvenció per a finalitats juvenils. 1985/  /  1985/  /  
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596Expedient de sol·licitud al departament de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya per acondicionar una sala del Centre de Sant Pau com a biblioteca i 
sala de joventut

1985/  /  1985/  /  

636  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació pel projecte de tanca de 
pistes poliesportives de Sant Pau d'Ordal i Lavern.

1985/  /  1985/  /  

294  Expedient de subvenció per a les obres de reparació de les escoles d'Ordal i 
Lavern.

1985/  /  1986/  /  

496  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM i el POSC per a l'execució del 
projecte d'urbanització de Can Batista.

1985/  /  1989/  /  

503  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PAM per a l'execució del projecte 
d'urbanització de Ca l'Avi i obres complementàries.

1985/  /  1989/  /  

718  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el POSC de les obres de proveïment 
d'aigua potable a Can Cartró des de Lavern.

1985/  /  1989/  /  

636  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació pel projecte de millora de 
les zones esportives de Sant Pau d'Ordal i Lavern.

1986/  /  1986/  /  

395  Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament de Política Territorial per 
a la revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi.

1986/  /  1987/  /  

441  Expedient de sol·licitud d'ajut tècnic per a la realització del projecte 
d'urbanització del centre urbà de Sant Pau d'Ordal.

1986/  /  1987/  /  

393  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a les obres de 
construcció de consultori local.

1986/  /  1988/  /  

502  Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'organització de cursets de tapís. 1986/  /  1988/  /  

285  D195/97Sol.licitud de subvenció per l'ensenyament musical a les escoles de Subirats. 1987/  /  1987/  /  

294  Expedient de subvenció per a les obres de reforma de les escoles de Lavern. 1987/  /  1988/  /  

392  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PRAM de les obres de construcció de 
consultori local.

1987/  /  1989/  /  

729  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el POSC de les obres de reforma del pont 
d'accés a Can Cartró.

1987/  /  1994/  /  

285  D170/88Sol.licitud de subvenció per l'ensenyament musical al C.P. Subirats. 1988/  /  1988/  /  

501  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el Programa de suport tècnic. 1988/  /  1988/  /  

328  Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de vehicle. 1988/  /  1989/  /  

393  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a l'instal·lació de 
calefacció i adquisició de mobiliari per al consultori local.

1988/  /  1989/  /  

502  Expedients de sol·licitud de subvenció per a l'organització de cursos de català. 1988/  /  1989/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per l'amplicació de la llar d'infants de 
l'Ordal, acondicionament del pati i eliminació de les barreres arquitectòniques a 
l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

1988/  /  1989/  /  
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825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1988: Urbanització dels nuclis de Sant Pau d'Ordal i Ordal

1988/  /  1989/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2007: Pavimentació del camí d'Ordal a Mas Granada (1a fase)

1988/  /  1989/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1989 - 1991: Urbanització dels nuclis de Sant Pau d'Ordal i Ordal

1988/  /  1994/  /  

824Informacions i correspondència sobre les sol·licituds referides a Pla de 
Cooperació i Assitència Local

1988/  /  1997/  /  

328  Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de telefax. 1989/  /  1989/  /  

502  Expedient de sol·licitud de subvenció per adquisició de material per 
instal·lacions juvenils.

1989/  /  1989/  /  

641Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'acondicionament dels vestidors del 
camp de futbol de Sant Pau

1989/  /  1989/  /  

641Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'acondicionament dels vestidors del 
camp de futbol de Can Cartró

1989/  /  1989/  /  

727  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Diputació per a l'adquisició d'una 
retroexcavadora.

1989/  /  1989/  /  

727  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per les obres 
d'arranjament de varis camins veïnals.

1989/  /  1989/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per la compra d'un ordinador al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

1989/  /  1989/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament del camins al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya

1989/  /  1989/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament del camins al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

1989/  /  1990/  /  

502  Expedients de sol·licitud de subvenció per a activitats culturals. 1989/  /  1992/  /  

575  Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per les obres de reforma 
del Centre Cultural de El Pago.

1989/  /  1992/  /  

575  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PCAL de les obres de reforma de 
l'edifici de l'Ajuntament i urbanització de la plaça.

1989/  /  1992/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'adeqüació de les places al 
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya

1990/  /  1990/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'abastament d'aigua de Can Batista 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 
d'Obres Hidràuliques de la Generalitat de Catalunya

1990/  /  1990/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per la perllongació de la xarxa de 
col·lectors de l'Ordal al Departament de Medi ambient. Junta de Sanajament de 
la Generalitat de Catalunya

1990/  /  1992/  /  

09/04/2015 Pàgina 121 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament del camins al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya

1990/  /  1993/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 92 - 93: 
Mobiliari urbà

1990/  /  1993/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 90 - 91: 
Urbaniyzació casc urbans de Sant Pau d'Ordal i Ordal

1990/  /  1994/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1990: Urbanització dels nuclis de Sant Pau d'Ordal i Ordal

1990/  /  1994/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats esportives al Departament 
de Presidència. Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

1991/  /  1991/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per a millorar el serveis i mitjans de la 
policia local  al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

1991/  /  1991/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1992 - 1995: Enllumenat públic d'Ordal

1991/  /  1995/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1992 - 1995: Enllumenat públic Can Cartró i El Pago

1991/  /  1995/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1992 - 1995: Portada d'aigües de Sant Pau d'Ordal a Lavern

1991/  /  1995/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1992 - 1995: Arranjament cementi de Sant Pau d'Ordal

1991/  /  1995/  /  

825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1992 - 1995: Urbanització de Can Cartró i El Pago

1991/  /  1995/  /  

1328  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PUOSC per les obres de reforma del 
cementiri municipal de Sant Pau d'Ordal.

1991/  /  1997/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció pel Jutjat de Pau al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya

1992/  /  1992/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per la instal·lació de calefacció del grup 
escolar de Lavern al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya

1992/  /  1992/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per la instal·lació d'acumuladors de calor 
elèctrics a l'escola de Sant Pau d'Ordal a l'Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona

1992/  /  1992/  /  

19  Expedient de subvenció per la ordenació, classificació i catalogació de l'Arxiu 
Municipal de Subirats.

1992/  /  1993/  /  

1328  Expedient de sol·licitud d'inclusió en el PCAL per les obres de reforma del 
cementiri municipal de Sant Pau d'Ordal.

1992/  /  1995/  /  

820Expedient de sol·licitud de subvenció denegades 1992/  /  2001/  /  
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825Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1993: Plaça de l'Ateneu (o del Centre) de Lavern

1993/  /  1994/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres d'adeqüació de la plaça de 
l'Ateneu de Lavern al Departament de de Comerç, Consum i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya

1993/  /  1995/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 94 - 95: 
Enllumenat públic d'Ordal (1a fase)

81993/  /  1996/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1993: Enllumenat públic de Can Cartró

1993/  /  1997/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1993: Enllumenat públic d'El Pago

1993/  /  1997/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1993: Enllumenat públic de Cantallops

1993/  /  1997/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció pel Jutjat de Pau al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya

1994/  /  1994/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció d'ajut per paliar els danys ocasionats pels 
aiguats al Departament de Gobernació. Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya

1994/  /  1995/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1994: Enllumenat públic d'Ordal (a fase)

1994/  /  1995/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per a la compra d'un ordinador personal 
al Departament de Gobernació. Direcció General de l'Adminsitració Local de la 
Generalitat de Catalunya

1994/  /  1996/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1994: Enllumenat públic d'Ordal (2a fase)

1994/  /  1996/  /  

826Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1994: Abastament d'aigua a Lavern

1994/  /  1996/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per la millora de camins al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya

1994/  /  1997/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció de les despeses incendis forestals al 
Departament de Gobernació. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat 
de Catalunya

1994/  /  1997/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament de marquesines de 
l'Ordal al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció 
General de Transport  de la Generalitat de Catalunya

1995/  /  1995/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció d'entrega gratuïta d'arbres per 
acondicionar diverses parcel·les de titularitat municipal de la zona de 
Casablanca Nord al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya

1995/  /  1995/  /  
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824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 96 - 97: 
Perforació del pou de Ca l'Avi

1995/  /  1995/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 96 - 97: 
Enllumenat públic de Can Cartró

1995/  /  1995/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 96 - 97: 
Arranjament del parc d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1996 - 1999: Urbanització sector nord-est d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1996 - 1999: Urbanització sector ponent de Sant Pau d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1996 - 1999: Urbanització c/ Bosc de Lavern

1995/  /  1995/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció per a equipaments del Centre Primari 
Municipal al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya

1995/  /  1996/  /  

808Expedient de sol·licitud de subvenció d'entrega gratuïta d'arbres per 
acondicionar diverses parcel·les de titularitat municipal de la zona de 
Casablanca Nord al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya

1995/  /  1996/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1998 - 1999: Abastament d'aigua a Can Batista (2a fase)

1995/  /  1997/  /  

827Documentació general i correspondència referida al Pla únic d'obres i serveis 
(PUOSC) 1996 - 1999

1995/  /  1998/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 96 - 97: 
Urbanització zona esportiva de Lavern

1995/  /  1999/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 98 - 99: 
Urbanització c/ Passadaines i c/ Sant Jordi

1995/  /  2001/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1996: Enllumenat d'El Pago

1996/  /  1198/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció activitats educatives a l'Àrea d'Educació 
de la Diputació de Barcelona que es destina a la llar d'infants

1996/  /  1997/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció en concepte de consolidació de l'arxiu 
municipal a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

1996/  /  1997/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per la publicació del llibre "Dietari d'Isidre 
Mata del Racó" a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i l'Institut d'Estudis 
Penedesencs i d'altres

1996/  /  1998/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1996 - 1999: Abastament d'aigua a Lavern des de Sant Pau d'Ordal

1996/  /  2001/  /  

09/04/2015 Pàgina 124 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

809Expedient de sol·licitud de subvenció per a ens locals per a activitats de la 
Diputació de Barcelona (denegada)

1997/  /  1997/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per la reforma de la vivenda de mestres 
per a l'ampliació de l'escola bressol de Sant Pau d'Ordal a l'Àrea d'Educació de 
la Diputació de Barcelona

1997/  /  1997/  /  

820Expedient de sol·licitud de subvenció de l'enllumenat d'El Pago a l'Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona (denegada)

1997/  /  1997/  /  

820Expedient de sol·licitud de subvenció per l'adquisició de tres acumuladors 
energètics per l'escola pública de Sant Pau d'Ordal a l'Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona (denegada)

1997/  /  1997/  /  

825Expedient de liquidació de les subvencions del Pla únic d'obres i serveis 
(PUOSC) 1990 - 1991

1997/  /  1997/  /  

760Expedient de sol·licitud de subvenció per la redacció del projecte de l'accés al 
castell de Subirats

1997/  /  1998/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció del programa "Henna" a l'Àrea de Serveis 
Socials de la Diputació de Barcelona

1997/  /  1998/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per la construcció, ampliació, 
remodelatge i equipament del Centre d'Atenció Primària del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

1997/  /  1998/  /  

820Expedient de sol·licitud de subvenció per a material esportiu a l'Àrea d'Esports i 
Turisme de la Diputació de Barcelona

1997/  /  1998/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per l'arranjament de la pista polisportiva 
d'Ordal a l'Àrea d'Esports i Turisme de la Diputació de Barcelona

1997/  /  2000/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 98 - 99: 
Pavimentació camí accés urbanització Can Rossell (denegada)

1998/  /  1999/  /  

824Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla d'acció local (PAL) 98 - 99: 
Mobiliari urbà i papereres

1998/  /  1999/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de material esportiu a 
l'Àrea d'Esports i Turisme de la Diputació de Barcelona

1998/  /  2000/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per al "Cicle de música als castells" a 
l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

1998/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per l'acondicionament de llar d'infants de 
Lavern a l'Àrea d'Educació  de la Diputació de Barcelona

1998/  /  2000/  /  

827Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1998 - 1999: Urbanització Plaça Montcau d'Ordal

1998/  /  2002/  /  

828Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
1999: Urbanització c/ Passadaines i c/ Sant Jordi

1998/  /  2004/  /  
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836Expedient de sol·licitud de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 1997 - 1999: Reforma accés al castell de Subirats, ctra BP-
2427

1998/  /  2004/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció del curset de natació a l'Àrea d'Esport de 
la Diputació de Barcelona

1999/  /  1999/  /  

810Expedient de sol·licitud d'ajut tècnic per a la redacció del projecte d'ampliació i 
climatització de l'edifici de la Casa de la Vila a l'Àrea de Cooperació de la 
Diputació de Barcelona

1999/  /  1999/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció de contenidors a l'Àrea de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona

1999/  /  1999/  /  

809Expedient de sol·licitud de subvenció per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques del consultori de Sant Pau d'Ordal al Departament de Sanitat i 
Seguretat de Social de la Generalitat de Catalunya

1999/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per a les xarxes d'hidrants al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals. Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya

1999/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'edició "Tot Subirats" a la Caixa 
d'Estalvis del Penedès

1999/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'edició calendari a la Caixa 
d'Estalvis del Penedès

1999/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per l'esporga plataners de Sant Pau 
d'Ordal a l'Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona

1999/  /  2000/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Arranjament de la pista d'Ordal

1999/  /  2001/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya 
(PERC) 2000: Electrificació de casa de colònies al castell de Subirats

1999/  /  2001/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció no tramitats 1999/  /  2002/  /  

831Documentació general de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat  regerent a 
l'àmbit de suport per a les activitats ciutadades locals de la Diputació de 
Barcelona. Periode 2000 - 2003:

1999/  /  2003/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per a la construcció d'un nou consultori al 
nucli de Lavern al grup d'ERC

2000/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per la senyalització masies i nuclis 
dispersos a la Diputació de Barcelona

2000/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud d'ajut tècnic per a la redacció del projecte d'execució 
del jaciment paleontològic d'Els Casots a l'Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona

2000/  /  2000/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Àrea de Medi Ambient (denegada)

2000/  /  2000/  /  
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831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Redacció del projecte d'execució del projecte 
d'interpretació del jaciment paleontològic d'Els Casots (denegada)

2000/  /  2000/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Àrea d'esports (denegada)

2000/  /  2000/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Àrea de Turisme (denegada)

2000/  /  2000/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Proposta de Senyalització Turística de l'Alt Penedès de 
l'ajuntament de Subirats segons el programa XBMQ

2000/  /  2000/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 2001: Ordenació i rehabilitació de l'àrea central d'espais d'ús 
públic del poble de Sant Pau d'Ordal

2000/  /  2000/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per la neteja de lleres del torrent de Ca 
l'Avi, Mas Rovira i torrent Brions a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Consell 
Comarcal de l'Alt Penedès

2000/  /  2001/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per l'equipament consultoris mèdics al 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

2000/  /  2001/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Organització d'esdeveniments de caràcter puntual

2000/  /  2001/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Aquisició de materaila esportiu

2000/  /  2001/  /  

766Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana d'Aigües per la 
canalització d'un tram del torrent de Sant Pau d'Ordal

2000/  /  2002/  /  

828Expedient general de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis 
(PUOSC) 2000 - 2003

2000/  /  2002/  /  

836Expedient general de sol·licitud de subvenció del Pla d'Electrificació Rural de 
Catalunya (PERC) 2001- 2002

2000/  /  2002/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya 
(PERC) 2002: Soterrament de les línies elèctriques als c/ Nou i Passadaines 
d'Ordal amb instal·lació d'una nova ET

2000/  /  2002/  /  

836Expedient general de sol·licitud de subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 2000 - 2006

2000/  /  2002/  /  

828Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2001: Urbanització c/ Penedès d'Ordal

2000/  /  2004/  /  

828Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2002: Enllumenat Can Cartró

2000/  /  2004/  /  
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833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Programa de promoció de la salut i Programa de 
seguretat alimentària municipal

2000/  /  2004/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya 
(PERC) 2003: Electrificació al c/ Sant Isidre

2000/  /  2004/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya 
(PERC) 2003: Subministrament elèctric a Can Mata del Racó

2000/  /  2004/  /  

798Expedient de sol·licitud de subvenció per les rutes vitivinícoles al Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya

2001/  /  2001/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per la neteja de la llera del riu Lavernó a 
l'Agència Catalana d'Aigua

2001/  /  2001/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per al manteniment de la vegetacií de la 
plaça Dolors Vendrell d'Ordal a l'Àrea de Cooperació de la Diputació de 
Barcelona

2001/  /  2001/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Curset de natació infantil

2001/  /  2001/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Edicició i quaderns pedagògics de les rutes vitícoles de 
Subirats

2001/  /  2001/  /  

810Expedient de sol·licitud de subvenció per la construcció de consultoris a Lavern 
i Ordal al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya

2001/  /  2002/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Campionats esportiud i Activitats del Centre Excursionista

2001/  /  2002/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Tancament pista polisportiva Lavern

2001/  /  2002/  /  

761Expedient de sol·licitud de subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua pel 
finançament de les obres d'abastament d'aigua a la Torre-Ramona i el Rebato

2001/  /  2003/  /  

761Expedient de sol·licitud de subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua pel 
finançament de la construcció d'un pou per l'abastament d'aigua als nuclis de 
Torre-Ramona, Can Bosch, el Rebato i Pas de Piles

2001/  /  2003/  /  

828Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2000: Urbanització c/ Bosc i c/ Pere Grau

2001/  /  2004/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Papereres i bancs

2001/  /  2004/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Urbanització c/ Figuera d'Ordal

2001/  /  2005/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Urbanització sector ponent de Sant Pau d'Ordal

2001/  /  2005/  /  
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810Expedient de sol·licitud de subvenció  per les despeses ocasionades pel 
temporal de neu i fred al Consell Comarcal de l'Alt Penedès

2002/  /  2002/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua: neteja de 
torrents i rieres (Ca l'Avi, Rebato, Lavern, Sant Pau i Ordal)

222002/  /  2002/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Contenidors de residus i plàstic

2002/  /  2003/  /  

1329Expedient de sol·licitud de subvenció: pavelló poliesportiu d'Ordal al Consell 
Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

2002/  /  2003/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2003: Enllumenat c/ Ponent de Sant Pau d'Ordal

2002/  /  2004/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Acondicionament de diverses instal·lacions esportives

2002/  /  2004/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2003: Urbanització c/ Verge de Montserrat

2002/  /  2005/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2003: Urbanització c/ Figuera d'Ordal

2002/  /  2005/  /  

798Expedient de sol·licitud de subvenció per les rutes vitivinícoles núm. 7 i 8 a 
l'Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona

2003/  /  2003/  /  

798Expedient de sol·licitud de subvenció per les rutes vitivinícoles núm. 7 i 8 al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya

2003/  /  2003/  /  

828Correspondència amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès referida al Pla únic 
d'obres i serveis (PUOSC) 2004 - 2007

2003/  /  2003/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Àrea d'Esports (denegada)

2003/  /  2003/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Adqusició de material esportiu

2003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Programació estable d’activitat de 
caràcter professional culturals (teatre i dansa Coral Llebeig i grup  de Teatre de 
Sant Pau) al Departament de Cultura Direcció General de Promoció Cultural de 
la Generalitat de Catalunya

332003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Equipament consultoris mèdics 
municipals al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya

442003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Intervencions arqueològiques i 
paleontològiques al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

552003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: 600 cadires a l' Àrea Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona

662003/  /  2003/  /  
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1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Despeses extraordinàries incendis 
(avituallament, moto i gasoil) a l'Àrea Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de 
la Diputació de Barcelona

992003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció:Tala d’arbres dels incendis a Casablanca 
a la Diputació de Barcelona

10102003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Tala d’arbres dels incendis a Casablanca 
al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

10102003/  /  2003/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Vehicle de bombers al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya

15152003/  /  2003/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Concerts d'estiu a les vinyes

2003/  /  2004/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Equipaments informàtics als jutjats de 
pau a la Direcció General de Relacions amb l’Administracio de Justícia del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

12122003/  /  2004/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Corredor biologic Riera Lavernó a la 
Fundació Territori i Paisatge de
Caixa de Catalunya

13132003/  /  2004/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Edició calendari municipal a l'Àrea de 
Cultura i a l'Àrea Presidència de la Diputació de Barcelona i als cavistes

14142003/  /  2004/  /  

831Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2000 - 2003: Projecte d'integració paisagística del Polígon Industrial

2003/  /  2005/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 2004 - 2005: Urbanització plaça Subirats i espai central de 
Sant Pau (2a fase)

2003/  /  2005/  /  

828Expedient general de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis 
(PUOSC) 2004 - 2007

2003/  /  2007/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: reconstrucció la torre de telegrafia òptica 
“El Telègraf” a l Fundación Telefónica i a la Direcció del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya

16162003/  /  2007/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: Sol·licitud de llibres per a les piscines 
municipals al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

17172003/  /  2007/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Pavimentació del camí de Can Cartró a Santa Fe

2003/  /  2008/  /  

1330Expedient de sol·licitud de subvenció: reparació piscina d'Ordal al Departament 
de Governació Direccio General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya

882003/  /  2009/  /  

832Expedient general de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2004 - 2007

2004/  /  2004/  /  
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833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Serveis de suport a les famílies

2004/  /  2004/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Navegador virtual Ortofoto

2004/  /  2004/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Àrea de govern de Local de la 
Diputació de Barcelona: assistència tècnica per l' "Estudi de la situació de 
l'ajuntament de Subirats en matèria de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions"

2004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Inclusió de la Bòbila de Can Rossell a la 
Xarxa d’Espais d’Interès Comarcal al Consell Comarcal de l'Alt Penedès

18182004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Contractació d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya

21212004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Programa informàtic de SPAI al Gabinet 
de Presidència de la Diputació de Barcelona

22222004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Butlletí Municipal al Gabinet de 
Presidència de la Diputació de Barcelona

23232004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Arranjament de camins malmesos per les 
pluges del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya

25252004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Supressió de barreres arquitectòniques 
al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

26262004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: arranjament passarel·la d’Ordal al 
Conseller Política Territorial i a
Carreteres de l’Estat

27272004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Festa de la Gent Gran al Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació i a Caixa 
Penedès

28282004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Gestió cultural 1 % per a l'arranjaments 
als centres culturals en general al diputat d’ERC, Joan Puig

30302004/  /  2004/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Millores a la deixalleria municipal i 
contenidors recollida selectiva al Departament Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya

31312004/  /  2004/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: neteja de lleres (torrent de Ca l'Avi, 
torrent de Mas Rovira i torrents de Brivons) a l'Agència Catalana de l’Aigua de 
la Generalitat de Catalunya

33332004/  /  2004/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: adquisició programa informàtic gestió 
expedients (SPAI) al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

34342004/  /  2004/  /  
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1332Expedient de sol·licitud de subvenció: activitats esportives amb projecció social 
(torneig futbol-sala i futbol, torneig basquet, olimpiades subiratenque al Consell 
Catala de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

35352004/  /  2004/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: cantada d’Havaneres a Lavern al 
Ganibet de Presidència de la Diputació de Barcelona

39392004/  /  2004/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Exposició "Pedra Seca"

2004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Material inventariable pel Servei Jove

2004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Adquisició material esportiu

2004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Xarxa de serveis socials atenció domiciliària

2004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Triangular de bàsquet femení i Escalada en bloc

2004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Servei d'atenció a la infància i Escola Oberta

2004/  /  2005/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: Espai Jove d’Ordal a la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

32322004/  /  2005/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Millora de la gestió dels riscos sanitaris i Millora de la 
gestió dels riscos sanitaris dels animals i de les plagues

2004/  /  2006/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Redacció de plans d’ordenació 
urbanística municipal PGOM al Departament de Política Territorial i Obres 
publiques de la Generalitat de Catalunya

19192004/  /  2006/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Redacció del projecte per netejar l’entorn 
de les urbanitzacions a l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona i a la 
Caixa de Penedès de Sant Pau d'Ordal

20202004/  /  2006/  /  

1331Expedient de sol·licitud de subvenció: Tancament 6 abocadors incontrolats a 
l'Agència de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya

24242004/  /  2006/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: acondicionament piscina d’Ordal a l'Àrea 
d'Esport de la Diputaci´de Barcelona

36362004/  /  2006/  /  

1332Expedient de sol·licitud de subvenció: ajut extraordinari plaça Subirats, segona 
fase al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

37372004/  /  2006/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Instal·lacicó fotovòltaic a l'edfici de l'ajuntament

2004/  /  2007/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Urbanització del barri de Sant Joan

2004/  /  2008/  /  
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833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Bancs i papereres

2005/  /  2005/  /  

834Expedient general de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2005 a la Diputació de Barcelona

2005/  /  2005/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Fulletó rutes vitícoles de Subirats i Fulletó de la 
gastronomia de Subirats

2005/  /  2005/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Concurs fotogràfic

2005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: activitats culturals, cicle de música 
d’havaneres al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

45452005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: estudi de la fauna de Subirats a l'Agència 
de Gestió Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya

47472005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: Dia de Sant Jordi a les escoles 
municipals a l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

48482005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: sistema fotovoltaic escola Sant Pau i 
Ajuntament a l'Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

49492005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: Conveni pels plans de participació i nous 
processos de participació a la Direcció General de Participació ciutadana de la 
Generalitat de Catalunya

50502005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: desenvolupament del medi rural: Rutes i 
8; camí Can Rossell a Sant Pau; camí Sant Pau a Sant Sebastià al 
Departament d'Agricultura, Ramaderi i Pesca de la Generalitat de Catalunya

52522005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: projecte de recerca “Serra de Mania” a 
l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca

53532005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: curset de natació d’estiu, curset de 
natació escolar i gimnàstica per a dones al Consell Català de l’Esport

53542005/  /  2005/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: explotació del pou del Bosquet al Servei 
Territorial de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya

55552005/  /  2005/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: ajut extraordinari despeses tempestes 
setembre pels camins rurals al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya

60602005/  /  2005/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Arranjament del ferm del c/ del Bosc

2005/  /  2006/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Suport política d'igualtat d'oportunitats dona - home

2005/  /  2006/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Impuls de la Participació Ciutadada

2005/  /  2006/  /  
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834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Escola oberta. Infància. Plans locals d'educació 
permanent

2005/  /  2006/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Polítiques locals de Joventut

2005/  /  2006/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Rutes amb bicicleta. Triangular futbol sala. Material 
esportiu

2005/  /  2006/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: activitats de cultura popular i tradicional 
de les entitats locals al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

44442005/  /  2006/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Urbanització c/ de la Font de Sant Pau d'Ordal

2005/  /  2007/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Estudi de dinamització comercial

2005/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: plans d’ocupació 2005-06 (peó de la 
brigada, peó jardineria i peó forestal) al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya

56562005/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: electrificació de Can Mata del Racó 
(PERC) a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la 
Generalitat de Catalunya

57572005/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: recollida selectiva fracció orgànica 
(autocompostatge i tractament de la fracció vegetal) a l'Agència de Residus de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya

58582005/  /  2007/  /  

1334 Expedient de sol·licitud de subvenció: programa gestió d’expedients 
administratius al Consorci Administració Oberta Electrònica de la Generalitat de 
Catalunya

59592005/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: pavelló polisportiu a Ordal al Concell 
Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

61612005/  /  2007/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Construcció Plaça Corral del Mestre

2005/  /  2008/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Pavimentació del camí de Can Rovira a Avinyonet

2005/  /  2008/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2004: Urbanització c/ Serral de Lavern

2005/  /  2008/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Urbanització barri Sant Joan

2005/  /  2008/  /  

833Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Àrea Benestar Social

2005/  /  2008/  /  
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1333Expedient de sol·licitud de subvenció: pla d’Ocupació activitats d’estiu: 
Socorrisme al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

46462005/  /  2008/  /  

1333Expedient de sol·licitud de subvenció: “Subirats, entorn net” al Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya

51512005/  /  2008/  /  

829Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2005: Urbanització c/ de la Font a Sant Pau d'Ordal

2005/  /  2009/  /  

834Expedient general de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2006 a la Diputació de Barcelona

2006/  /  2006/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Contenidors metàl·lics i contenidors recollida residus 
municipals

2006/  /  2006/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: plans de Joventut 2006 (serveis sanitaris 
a l’espai jove d’Ordal i coordinació i dinamització socio-cultural) a la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

63632006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: electrificació Can Mota (PERC) a la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya

65652006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: plans d’ocupació (piscines jardineria i i 
medi ambient i treball forestal) al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya

67672006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: redacció de plans d’ordenació 
urbanística municipal (PGOM) al Departament de Política Territorial i Obres 
públiques de la Generalitat de Catalunya

68682006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: transport d’aigua en cisternes el mes de 
juliol a l'Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya

72722006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: equipament dels consultoris locals al 
Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya

73732006/  /  2006/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: estalvi i eficiència energètica 
(climatització instal·lacions ajuntament) al Departament de Treball i Indústria de 
la Generalitat de Catalunya

74742006/  /  2006/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Perllongació del col·lector d'aigües residuals del Corral del Mestre

2006/  /  2007/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Urbanització c/ Can Rovira a Sant Pau d'Ordal

2006/  /  2007/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Urbanització c/ Can Rovira de Sant Pau d'Ordal

2006/  /  2007/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Cobriment pista d'Ordal

2006/  /  2007/  /  
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834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Implementant el Pla de Participació ciutadana

2006/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Esport per a tothom i campionat escolar de curses 
d'orientació de l'Alt Penedès

2006/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Finançament de serveis d'atenció ciutadana

2006/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Habilitar àrees de poda a la deixalleria

2006/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Pla director de Joventut

2006/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Infància i Festa de l'Eix

2006/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Espai lúdic per a la gent gran

2006/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: recuperació de la memòria històrica 
democràtica (memòria de guerra d’en Magí i revolució i guerra civil a Ordal) al 
Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya

62622006/  /  2007/  /  

1334Expedient de sol·licitud de subvenció: abastament en alta a ens locals 
deficitaris en matèria d’aigües (Els Casots i Can Milà) a l'Agència Catalana de 
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya

64642006/  /  2007/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: Il·luminació exterior (canvi làmpades de 
mercuri per vapor de sodi) al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya

69692006/  /  2007/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: implementació del Pla de participació 
ciutadana a la Direcció General de Participació ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya

70702006/  /  2007/  /  

1335Adhesió al Pla d’Immigració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per la 
petició de subvencions a la Generalitat de Catalunya

71712006/  /  2007/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: obertura de franges de protecció contra 
incendis a la urbanització Muntanya Rodona i Can Rossell) al Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

75752006/  /  2007/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2007: Enllumenat del nucli de Can Batista

2006/  /  2008/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Pavimentació del camí de la N-340 al cementiri i a Cal Ravella

2006/  /  2008/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2007: Accés Lavern, c/ del Bosc a l'estació

2006/  /  2008/  /  
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832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Accés a Ordal per Can Parellada

2006/  /  2008/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Arranjament del ferm del c/ del Bosc

2006/  /  2008/  /  

832Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Accés a l'estació des del c/ del Bosc

2006/  /  2008/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: abastament en alta a ens locals 
deficitaris en matèria d’aigües (Els Casots i Can Milà) a l'Agència Catalana de 
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya

77772006/  /  2008/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Enllumenat Corral del Mestre

2006/  /  2009/  /  

836Expedient de sol·licitud de subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) 2006: Canalització d'un tram del torrent de Can Rossell

2006/  /  2009/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Accés a Ordal pel camí de Cal Parelllada al c/ de Sant Jordi

2006/  /  2010/  /  

830Expedient de canvi de destí de la subvenció al Pla únic d'obres i serveis 
(PUOSC) "Arranjament del ferm de dos trams del c/ del Bosc" per l'obra 
"Enllumenat de Lavern (1a fase)"

2007/  /  2007/  /  

830Sol·licitud d'augment de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per la 
urbanització del c/ Can Rovira de Sant Pau d'Ordal

2007/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Finançament de serveis d'atenció primària

2007/  /  2007/  /  

834Expedient general de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2007 a la Diputació de Barcelona

2007/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Cessió mobiliari urbà (bancs)

2007/  /  2007/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Serveis domiciliaris

2007/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Escalada de Rocòdroms

2007/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Guia del municipi

2007/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Exposició itinerant de fotografies

2007/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Festival a les vinyes

2007/  /  2007/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Bancs

2007/  /  2007/  /  
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835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Participació i convivència. Infància

2007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: campanya pel bon ús i estalvi de l’aigua 
a l'Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya

78792007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: Consell de Subirats; activitats de 
participació ciutadana al Departament de Relacions institucionals i participació 
ciutadana de la Generalitat de Catalunya

80802007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: substitució làmpades de vapor a Ordal i 
Sant Pau al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

82822007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: programa activitats 2007 a la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya

84842007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: pla de promoció de l’esport (activitats 
diverses) al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

86862007/  /  2007/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: construcció de dipòsit a Ordal a l'Agència 
Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya

89892007/  /  2007/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: actuacions per millora dels recursos i de 
la xarxa a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya

90902007/  /  2007/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Enllumenat de Lavern (1a fase)

2007/  /  2008/  /  

830Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 
2006: Arranjament del c/ del Bosc, sector est

2007/  /  2008/  /  

834Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Sol·licitud trofeus

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Adquisició material esportiu

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Pla local de Joventut

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Participació ciutada i els drets humans

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Esport infantil a l'estiu

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Finançament atenció domiciliària

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Control de plagues urbanes

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Xerrades de promoció de la salut

2007/  /  2008/  /  
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835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Cicle de passejades

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Campanya del bon ús de l'aigua

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Serveis Socials

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Memòria històrica de Sant Pau d'Ordal

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Creixement dels Serveis d'Atenció domiciliària

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Creació logo "Subirats Tasta'l"

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Projecte de comerç local

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Gimnàstica per adults

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Promoció de la gent gran

2007/  /  2008/  /  

835Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004 - 2007: Activitat física després dels 60

2007/  /  2008/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: Redacció de plans directors del servei 
d’abastament d’aigua a l'Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya

76762007/  /  2008/  /  

1335Expedient de sol·licitud de subvenció: ordinador serveis socials al Consell 
Comarcal de l'Alt Penedès

78782007/  /  2008/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: execució de l’obra “entrada a la N-340 a 
Ordal” inclós en el projecte de desenvolupament de la Carta del Paisatge de 
l'Alt Penedès (FEDER 2006)

81812007/  /  2008/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: senyalització i informació bàsica de 
l’espai natural de les muntanyes d’Ordal al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya

83832007/  /  2008/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: renovació equipaments informàtics 
Patronat de Turisme a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya

85852007/  /  2008/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: renovació equipaments informàtics 
Patronat de Turisme a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya

85852007/  /  2008/  /  
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1337Expedient de sol·licitud de subvenció: Pla d'actuació municipal (PAM) 
d'Incendis Forestals al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya

91912007/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: realització d'activitats de recerca, 
promoció i difusió de la memòria històrica (biografia de Pau Baquès) al 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya

95952007/  /  2008/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: activitats extraescolars CEIP Subirats 
organitzades per l’AMPA de Lavern al Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya

87872007/  /  2009/  /  

1336Expedient de sol·licitud de subvenció: substitució canonades i dipòsit a Can 
Rossellal a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya

88882007/  /  2009/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: formació en tecnologies de la informació 
– FTIC 2007 a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya

92922007/  /  2009/  /  

1338Expedient de sol·licitud de subvenció: Pla d’ocupació reforç de la brigada 
municipal al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

1041042007/  /  2009/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals de Benestar Social (Obra de 
teatre la Discapacitat Discrimina o sedueix?)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Casal esportiu d’estiu

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals de Benestar Social (Serveis 
Socials)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals de Benestar Social 
(Finançament dels serveis d’atenció domiciliaria)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques de diversitat Ciutadana (Curs de 
Català per persones nouvingudes)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Participació en la fase d’aprovació del POUM

2008/  /  2008/  /  
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950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals de Benestar Social (Serveis 
d’atenció domiciliària: ajut per a projectes de promoció de l’autonomia personal 
i Dinamització Gent gran)

Jornada d’equitació adaptada) de l'Àrea d'Esports de

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals d’esports (Jornada de Vela 
Adaptada i Jornada d'Equitació Adaptada)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Politiques locals d’educació (Festa Trobada escoles de 
Subirats)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals d’igualtat dona-home (Curs 
de Cuina per homes)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals de Turisme (Subirats tasta’l i 
Subirats en flor)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les politiques locals d’educació (Mediació  “Pares
 contents - Fills feliços”)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Plans locals de joventut i programa d’activitats

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals de patrimoni Cultural (Fons 
fotogràfic de Subirats)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals de difusió artística (Cicle 
d’estiu Cultural 2008)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals d’esports (I Cross Escolar 
de Subirats)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals d’esports (Adquisició 
material esportiu (ping- pong, material psicomotricitat i porteria)

2008/  /  2008/  /  

950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: Suport a les polítiques locals de desenvolupament cultural 
(Política d’actuació cultural Subirats 2008)

2008/  /  2008/  /  
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950Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008 - 2011: avaluació ambiental Estratègica de la Revisió del POUM 
de Subirats (denegada)

2008/  /  2008/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: cobriment pista d'Ordal

2008/  /  2008/  /  

4178Adhesió al Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 2008/  /  2008/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'obertura i manteniment de franges 
de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions

2008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: ajut al subministrament d’aigua 
mitjançant vehicles cisterna a l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de 
Catalunya

93932008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: ajut per realitzar ajut de taller memòria i 
gimnàstica a la Caixa Penedès

94942008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: remodelació de la Pl. Subirats i 
peaonalització Bv2428 de Sant Pau a la Secretaria de Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya

98982008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: realització de projectes per captar nous 
publics per a l’activitat  artísitca profesional al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

1001002008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: implantació de programes d’Esports al 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

1011012008/  /  2008/  /  

1338Expedient de sol·licitud de subvenció: projecte d’actuació Cultural Subirats 
2008 al Cosell Comarcal de l'Alt Penedès

1061062008/  /  2008/  /  

1338Expedient de sol·licitud de subvenció: redacció de plans d’Ordenació 
urbanística municipal a la Direcció General d’Urbanísme de la Generalitat de 
Catalunya

1081082008/  /  2008/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: publicació de les formes de vida popular 
de Subirats al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

95962008/  /  2009/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: actuacions d’Ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior existent a Sant Pau d'Ordal, Can Ravella (Ordal), c/ Nou i c/ 
Cal Pau Xic (Can Cartró) al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya

97972008/  /  2009/  /  

1337Expedient de sol·licitud de subvenció: taules de paissatge a la Bardera i castell 
de Subirats al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

1021022008/  /  2009/  /  

1338Expedient de sol·licitud de subvenció: participació ciutadana al Departament 
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya

1031032008/  /  2009/  /  

1338Expedient de sol·licitud de subvenció: coordinació i dinamització sociocultural a 
la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

1091092008/  /  2009/  /  
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1338Expedient de sol·licitud de subvenció: redacció de plans d’Ordenació 
urbanística municipal al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya

1081082008/  /  2010/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Gimnàsia Subijove

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Cicle estius culturals

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Pla local de Joventut

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Subirats tasta'l. Promoció turística

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Coneix la nova deixalleria

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Adquisició de material esportiu

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Festa de l'esport

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Casals esportius i natació

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Recerca de fons fotogràfics

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Gimnàstica i salut per a adults

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Mobiliari urbà

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Pedalada dels Rocallons

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: V Fira de vins i caves. Subirats tasta'l

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Parlem-me inicial

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Urbanització del carrer del Pi d'Ordal

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Ajuts per a la realització de programes educatius més enllà de l'horari 
lectiu

2009/  /  2009/  /  
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4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Estudi ambiental de la conca de la riera de Lavernó

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Mercat del préssec d'Ordal

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Curs de mediació

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Control de plagues urbanes

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: autonomia i dinamització de la gent gran

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: enllumenat públic de Lavern, 2a fase

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Serveis socials

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: suport a les polítiques d'igualtat de gènere. Curs de cuina

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Subirats amb el civisme

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Servei d'Atenció domiciliària SAD

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Actuació amb animals (gossos i gats) i aus urbanes

2009/  /  2009/  /  

4177Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Pavimentació del carrer Centre de Can Cartró

2009/  /  2009/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Evitem l'exclusió

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Festa de l'esport

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Activitat "Pedalada rocallons i Gimcana Subijove

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Activitat "Gent gran activa"

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Activitat "Avancem"

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: curset de natació i casals d'estiu

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Projectes en matèria de sanitat ambiental

2010/  /  2010/  /  
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4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Plans locals de joventut

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: sol.licitud cistelles minibasquet

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Serveis socials Atenció domiciliària SAD

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: VI Mostra de vins i caves. Promoció turística

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: L'esport una eina de cohesió

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Memòria ambiental de POUM

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Mobiliari urbà

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Catàleg municipal de camins

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Tallers de sensibilització ciutadana. Educació per a la salut

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: cicle d'estiu cultural. Nits a la fresca

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Mercat de préssec d'Ordal

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: VI fira de vins i caves. Subirats tasta'l

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 
5.000 habitants

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Serveis socials bàsics

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Restauració i millora d'un tram del bosc de ribera

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Reforma de la llar d'infants de San Pau

2010/  /  2010/  /  

4178Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: recerca de fons fotogràfics. Calendari municipal

2010/  /  2010/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Tallers d'educació per a la salut

2011/  /  2011/  /  
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4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Implantació i manteniment de colònies de gats

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Programa complementari d'urgència social

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Serveis socials bàsics

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Informe de mesures de camps electromagnètics

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: dinamització de les persones grans

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: cursets de natació i casals esportius

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: control de plaqgues urbanes. Desinsectació i desratització

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Parlem-ne inicial

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Ajudem davant les situacions de necessitat actual

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Reciclamòbil, la deixalleria més a prop

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: cicle d'estiu cultural.

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Curs de cuina per adults

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Finançament Serveis socials Atenció domiciliària SAD

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Avantprojecte d'una escola bressol a Lavern

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Projecte de coordinació i dinamització sociocultural

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: desenvolupament de polítiques educatives

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Subirats tasta'l. Promoció turística

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Gent gran activa i l'Esport una eina de cohesió

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Activitat "Pedalada Rocallons"

2011/  /  2011/  /  
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4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Festa de l'esport

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Mercat de préssec d'Ordal

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Subirats tasta'l. Mercats i fires

2011/  /  2011/  /  

4179Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: curs d'ofimàtica bàsica

2011/  /  2011/  /  

2012Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Festa de l'Esport

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Projecte de 
gestió del camp de futbol de Sant Pau d'Ordal

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Espais de traducció i mediació

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Control de plagues i control de població de coloms

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Animals de companyia. Manteniment de les colònies de gats

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: suport a les persones en situació de vulnerabilitat familiar social

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 
5.000 habitants

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Suport a 
les famílies que utilitzen el menjador de les escoles bressol

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Redacció 
anàlisi i estratègia dels serveis municipals

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: 
finançament dels serveis socials domiciliaris SAD

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Redacció 
del Pla director del Castell de Subirats

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Foment del desenvolupament cultural. Diada de Sant Jordi

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: 
finançament dels serveis socials bàsics

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Pla d'equipaments culturals

2012/  /  2012/  /  
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4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Elaboració i actualització de la cartografia topogràfica urbana digital

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Pla especial Catàleg de masies i cases rurals

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Casals esportius i cursets de natació

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Catàleg de camins municipals

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Millores de les instal.lacions esportives. Millora material esportiu 
inventariable

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Promoció turística de Subirats a través d'un mural publicitari

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Gent gran activa. L'esport com a eina de cohesió i sense barreres

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Subirats tasta'l. VIII fira de vins i caves

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: elements promocionals dels espais fluvials dels rius Mediona-Bitlles, 
Lavernó i Anoia

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: Projectes de coordinació i dinamització sociocultural. Plans locals de 
joventut

2012/  /  2012/  /  

4180Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat: IV pedalada els Rocallons

2012/  /  2012/  /  

4181Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Activitats 
de sensibilització per les polítiques locals de joventut

2012/  /  2012/  /  

4181Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Cicle 3 
xerrades per a pares de nens de 0 a 3 anys

2012/  /  2012/  /  

4181Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Taller Com 
eduquem la llibertat?

2012/  /  2012/  /  

4181Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Taller de 
gestió i dinamització de les juntes AMPA

2012/  /  2012/  /  

4181Expedient de sol·licitud de subvenció de la Xarxa de governs locals: Auditoria 
tècnica de l'escola Lavern-Zer Subirats

2012/  /  2012/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions a les entitats

602Expedients de sol·licitud de subvencions per l'arrenjament del parc de 
l'Immaculada (Ordal)

1985/  /  1989/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma del local social 
del Patronat Familiar de Subirats

1990/  /  1996/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: Reforma del Centre cultural i 
recreatiu de Ca  l'Avi al Department de Cultura de la Generalitat de Catalunya

1991/  /  1995/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de Ca l'Avi 1991/  /  1996/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de restauració de les 
escoles de Can Batista com a local social

1992/  /  1994/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: Reforma de l'Ateneu Ordalenc al 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

1993/  /  1993/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: Reforma de l'Ateneu Agrícola de 
Lavern al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

1993/  /  1995/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: Reforma de l'Ateneu Agrícola de 
Lavern (1a, 2a i 3a fase) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya

1993/  /  1995/  /  

837Expedient de col·laboració al rodatge de la pel·lícula "1714" 1995/  /  1995/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: reforma del Centre cultural i 
recreatiu de Ca  l'Avi al Consell Comarcal de l'Alt Penedès

1995/  /  1995/  /  

837Expedient de petició de subvenció per obra: Ampliació del Centre Agrícola de 
Sant Pau d'Ordal al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

1995/  /  1995/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per part del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: Promoció i organització camperoles a Argentina

1996/  /  1997/  /  

837Expedient de sol·licitud de cooperació per part de Creu Roja Alt Penedès 
(denegades)

1997/  /  1997/  /  

837Expedient de sol·licitud de col·laboració amb la Fundació Engrunes 1997/  /  2002/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per part de projectes humanitaris 
denegats per l'Ajuntament

1998/  /  1998/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per part de l'ONG "Pont de Kultura" 1998/  /  1998/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: Ajut d'emergència a les poblacions nicaragüenques 
afectades per l'huracà Mitch

1998/  /  1998/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per part del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i Ajut humanitari d'emergència a la ciutat de Wau (Sudan)

1998/  /  1998/  /  
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837Expedient de sol·licitud de col·laboració amb la Fundació Esclerosi Múltiple 1998/  /  2002/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de pintar exterior i lavabos 
del Casal de Can Batista

2000/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de repicar les parets i 
rebossar-les de la seu social de l'Esplai Sol Naixent

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de pintar la Sala del Centre 
de Can Batista

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció de l'IBI per a les parròquies de Sant Pau 
d'Ordal i d'Ordal

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma de la instal·lació 
elèctriva del Centre Recreatiu de Can Rossell

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres d'enguixar el sostre de 
l'Ateneu Ordalenc

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma de la instal·lació 
d'evaporadores i bombes del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grup de Teatre 
La Ginesta d'Ordal

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat  Associació de 
Veïns d'El Rebato: compra de material didàctic

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció de l'IBI per a l'Ateneu Ordalenc 2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma del Centre 
Cultural de Can Rossell

2002/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Club de Futbol de 
Can Cartró: temporada 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Colla del Drac de 
Lavern; pirotècnia 10è aniversari

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Fundació 
Esclerosi múltiple: 10a edició del Programa "Mulla't

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de 
Festes de Torre-Ramona: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Ateneu Ordalenc: 
festa 75è aniversari

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Centre Agrícola 
de Sant Pau d'Ordal: espectacle pirotècnic Festa Major 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Penya Ciclista 
Penedès: 24a edició Cursa del Xai

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Geganters de 
Lavern: despeses de funcionament de l'entitat

2003/  /  2003/  /  
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838Expedient de sol·licitud de subvenció de l'IBI per a la parròquia de Sant Pere 
d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de 
Festes d'Els Casots: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de 
Festes de Can Batista: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grup d'Esplai Sol 
Naixent d'Ordal: activitats d'educació i lleure 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Centre d'Esplai 
d'Els Casots: despeses de millora del local

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de 
Veïns d'El Pago: sopar de veïns d'El Pago 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Associació de 
Mares i Pares d'alumnes de l'Escola Montcau d'Ordal: despeses generals curs 
2002-2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Ateneu Ordalenc: 
festa major, festa de Sant Sebastià i festa de l'arbre

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Associació de 
Mares i Pares d'alumnes de l'Escola de Lavern: despeses generals

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grup Medi 
Ambient: II Mostra de bolets

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Diables de Sant 
Pau d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Centre Cultural i 
Recreatiui de Ca l'Avi: festa major de ca l'Avi 2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Unió Esportiva de 
Sant Pau d'Ordal: despeses d'arbitratge temporada 2002-2003

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de la sala de la seu social 
de l'Esplai Sol Naixent

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Casal de Can 
Batista: activitats i tallers culturals

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres d'instal·lació de la bomba 
de calor del Patronat Familiar d'Els Casots

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de renovació de les 
instal·lacions elèctriques i de climatització de l'Ateneu Ordalenc

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció de l'IBI per a la residència d'avis El 
Cenacle

2003/  /  2003/  /  
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839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Club de futbol 
sala d'Ordal: temporada 2002-2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de la 
Festa Major d'El Pago: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grup 
Excursionista del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Unió Esportiva de 
Lavern: temporada 2002-2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Ateneu Agrícola 
de Lavern: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Centre Recreatiu 
de Can Rossell: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Residència d'Avis 
El Cenacle d'Ordal: projecte 2003 "Casa Familiar El Cenacle"

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Centre Cultural i 
Recreatiu de Can Cartró: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Junta de 
compensació de la urbanització Muntanya Rodona: despeses de gestió i 
manteniment de la Junta

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grup de Teatre 
d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Ateneu Ordalenc: 
festa de l'abre

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de la 
Festes de la urbanització Casablanca: festa major 2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció de l'ONG Ajuda al Desenvolupament de 
Sant Sadurní

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Bàsquet Subirats: 
temporada 2002-2003

2003/  /  2003/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Coral Art i 
Germanor de Lavern: compra vitrina expositora

2003/  /  2003/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma de la façana 
edifici del Centre Cultural Recreatiu de Ca l'Avi

2003/  /  2004/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de millora de l'edifici del 
Patronat Familiar d'Els Casots

2003/  /  2004/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de reforma del Centre 
Cultural i Recreatiu de Can Cartró

2003/  /  2004/  /  
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838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres d'arranjament de les 
finestres del Casal de Can Batista

2003/  /  2004/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Penya ciclista 
Penedès: XXV Cursa del Xai

2004/  /  2004/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat L'Escurcerot i 
Diables d'Ordal

2004/  /  2004/  /  

838Expedient de sol·licitud de subvenció per les obres de millora del Centre de 
Can Cartró

2004/  /  2004/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de la 
Festa Major de Torre-Ramona: festa major 2004

2004/  /  2004/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Grallers de 
Lavern: finançament del curs de gralla

2004/  /  2004/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció de l'ONG Ajuda al Desenvolupament de 
Sant Sadurní

2004/  /  2004/  /  

839Expedient de sol·licitud de subvenció per activitats de l'entitat Comissió de la 
Festes de la urbanització Casablanca: festa major 2004

2004/  /  2004/  /  

1322Expedient de sol·licitud de subvenció: ajut extraordinari plaça Subirats, segona 
fase al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

37372004/  /  2006/  /  

1322Expedient de sol·licitud de subvenció: estudi biodiversitat espais agrícoles i 
forestals a l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris

38382004/  /  2006/  /  

837Expedient de sol·licitud de subvenció per part del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: Suport als afectats pel sisme i el tsunami del sud-est asiàtic

2005/  /  2005/  /  

1325Subvenció a la campanya "una Nació, una selecció" promoguda" per la 
Plataforma Pro-seleccions Esportives Catalanes

2006/  /  2006/  /  

09/04/2015 Pàgina 153 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.02.02.06.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Informes i estadístiques 
financeres

343  Estadística de la Vida Local. 1939/  /  1960/  /  

343  Estadística de Servicios de las Corporaciones Locales. 1961/  /  1978/  /  

343  Estat sobre l'execució de les inversions en obres i serveis municipals i 
adquisició de bèns inventariables.

1964/  /  1978/  /  

343  Estadística mecanitzada de la Liquidació del Pressupost. 1970/  /  1980/  /  

343  Carpetes d' Estadística i Remissions. 1983/  /  1984/  /  

344  Dades de l'Esforç Fiscal. 1985/  /  1985/  /  

343  Carpetes d' Estadística i Remissions. 1986/  /  1987/  /  

344  Informe anual del Servei d'Informació Econòmica Municipal. 1988/  /  1990/  /  

344  Dades de l'Esforç Fiscal. 1988/  /  1996/  /  

343  Qüestionari del Pressupost. 1990/  /  1994/  /  

335  Informes d'auditoria. 1991/  /  1995/  /  

343  Qüestionari de la Liquidació del Pressupost. 1991/  /  1999/  /  

344  Informes anuals del Servei d'Informació Econòmica Municipal. 1993/  /  1996/  /  

344  Qüestionari sobre la composició de l'Entitat Local i la seva participació en les 
Entitats Locals Supramunicipals.

1994/  /  1995/  /  

344  Informació Impositiva Municipal. 1994/  /  1999/  /  

865Dades de l'esforç fiscal dels anys 1997 - 2007 1998/  /  2009/  /  

1341Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2006/  /  2006/  /  
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HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'actes d'arqueig

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1900/  /  1901/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1901/  /  1902/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1902/  /  1902/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1905/  /  1913/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1914/  /  1922/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1922/  /  1930/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1930/  /  1936/  /  

16   dels cabals municipals. 1936/  /  1937/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig dels cabals municipals. 1937/  /  1938/  /  

16  Llibre d'actes d'arqueig dels cabals municipals. 1938/  /  1939/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1939/  /  1943/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1943/  /  1945/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1946/  /  1954/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1954/  /  1961/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1961/  /  1974/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1974/  /  1975/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1976/  /  1979/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1979/  /  1979/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1979/  /  1984/  /  

20  Llibre d'actes d'arqueig del fons municipal. 1984/  /  1988/  /  

1000 Junt amb el Llibre de caixa. Llibre d'actes d'arqueig. 1989/  /  1989/  /  

1000 Junt amb el Llibre de caixa. Llibre d'actes d'arqueig. 1990/  /  1990/  /  

1000 Junt amb el Llibre de caixa. Llibre d'actes d'arqueig. 1991/  /  1991/  /  

1338Llibre d'actes d'arqueig 2006/  /  2006/  /  

1341Llibre d'actes d'arqueig 2007/  /  2007/  /  

1342Llibre d'actes d'arqueig 2008/  /  2008/  /  
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Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.02.03.01.02

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de caixa

84  Llibre de caixa. 1906/  /  1909/  /  

84  Llibre de caixa. 1906/  /  1921/  /  

84  Llibre de caixa. 1921/  /  1925/  /  

84  Llibre de caixa. 1925/  /  1926/  /  

84  Llibre de caixa. 1927/  /  1929/  /  

84  Llibre de caixa. 1930/  /  1930/  /  

84 Del 1-1-1931 al 12-4-1931. Llibre de caixa. (Vol. 1) 1931/  /  1931/  /  

84 Del 17-4-1931 al 31-12-1931. Llibre de caixa. (Vol. 2) 1931/  /  1931/  /  

88  Llibre de caixa. 1932/  /  1932/  /  

88  Llibre de caixa. 1933/  /  1933/  /  

88  Llibre de caixa. (Copia) 1933/  /  1936/  /  

88  Llibre de caixa. (Esborrany) 1934/  /  1935/  /  

88  Llibre de caixa. 1934/  /  1936/  /  

88  Llibre de caixa. 1936/  /  1936/  /  

88  Llibre de caixa. 1937/  /  1937/  /  

88  Llibre de caixa. 1937/  /  1938/  /  

88  Llibre de caixa. 1938/  /  1941/  /  

93  Llibre de caixa. 1941/  /  1947/  /  

93  Llibre de caixa. 1947/  /  1952/  /  

93  Llibre de caixa. 1952/  /  1955/  /  

93  Llibre de caixa. (Esborrany) 1953/  /  1953/  /  

93  Llibre de caixa. (Esborrany) 1953/  /  1955/  /  

104  Llibre de caixa. 1956/  /  1957/  /  

104  Llibre de caixa. 1958/  /  1958/  /  

104  Llibre de caixa. 1959/  /  1959/  /  

104  Llibre de caixa. 1960/  /  1960/  /  

104  Llibre de caixa. 1961/  /  1961/  /  

104  Llibre de caixa. 1962/  /  1962/  /  

104  Llibre de caixa. 1963/  /  1963/  /  
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130  Llibre de caixa. 1964/  /  1964/  /  

130  Llibre de caixa. 1965/  /  1965/  /  

130  Llibre de caixa. 1966/  /  1966/  /  

130  Llibre de caixa. 1967/  /  1967/  /  

130  Llibre de caixa. 1968/  /  1968/  /  

130  Llibre de caixa. 1969/  /  1969/  /  

130  Llibre de caixa. 1971/  /  1971/  /  

153  Llibre de caixa. 1972/  /  1972/  /  

153  Llibre de caixa. 1973/  /  1973/  /  

153  Llibre de caixa. 1974/  /  1974/  /  

153  Llibre de caixa. 1975/  /  1975/  /  

153  Llibre de caixa. 1976/  /  1976/  /  

153  Llibre de caixa. 1977/  /  1977/  /  

153  Llibre de caixa. 1978/  /  1978/  /  

153  Llibre de caixa. (Esborrany) 1978/  /  1978/  /  

155  Llibre de caixa. 1979/  /  1979/  /  

155  Llibre de caixa. (Esborrany) 1979/  /  1979/  /  

155  Llibre de caixa. 1980/  /  1980/  /  

155  Llibre de caixa. (Esborrany) 1980/  /  1980/  /  

155 Del 31-1-1981 al 31-10-1981. Llibre de caixa. (Vol. 1) 1981/  /  1981/  /  

155  Llibre de caixa. (Esborrany) 1981/  /  1981/  /  

155 Del 31-10-1981 al 31-12-1981. Llibre de caixa. (Vol. 2) 1981/  /  1981/  /  

155 Del 31-11-1982 al 31-12-1982. Llibre de caixa. (Vol. 2) 1982/  /  1982/  /  

155 Del 31-1-1982 al 31-10-1982. Llibre de caixa. (Vol. 1) 1982/  /  1982/  /  

155  Llibre de caixa. 1983/  /  1983/  /  

155  Llibre de caixa. 1984/  /  1984/  /  

1131  Llibre de caixa. 1985/  /  1985/  /  

1131  Llibre de caixa. 1986/  /  1986/  /  

1131  Llibre de caixa. 1987/  /  1987/  /  

1131  Llibre de caixa. 1988/  /  1988/  /  

1000 Junt amb el Llibre d'actes d'arqueig. Llibre de caixa. 1989/  /  1989/  /  

1000 Junt amb el Llibre d'actes d'arqueig. Llibre de caixa. 1990/  /  1990/  /  
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1000 Junt amb el Llibre d'actes d'arqueig. Llibre de caixa. 1991/  /  1991/  /  

Codi 101.02.03.01.03

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres auxiliar de caixa

495  Vals de caixa (taulell). 1980/  /  1982/  /  

495  Llibre de caixa (esborrany). 1981/  /  1982/  /  

1000 Inclou Registre d'obligacions i drets reconeguts. Llibre auxiliar de tresoreria. 1992/  /  1992/  /  

999 Inclou Registre d'obligacions i drets reconeguts. Llibre auxiliar de tresoreria. 1993/  /  1993/  /  

999  Llibre auxiliar de tresoreria. 1994/  /  1994/  /  

999  Llibre auxiliar de tresoreria. 1995/  /  1995/  /  

1001 Junt amb el Llibre auxiliar del Pressupost. Inclou Registre 
d'obligacions i drets reconeguts. 

Llibre auxiliar de tresoreria. 1996/  /  1996/  /  

1001 Inclou Registre d'obligacions i drets reconeguts. Llibre auxiliar de tresoreria. 1997/  /  1997/  /  

Codi 101.02.03.01.05

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'arqueig diari

80  Llibre d'arqueig diari. 1953/  /  1957/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1957/  /  1958/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1958/  /  1959/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1959/  /  1960/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1960/  /  1961/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1961/  /  1962/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1962/  /  1963/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1963/  /  1964/  /  

80  Llibre d'arqueig diari. 1964/  /  1965/  /  
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Codi 101.02.03.01.07

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Caixes i bancs. Comptes corrents

493  Sol.licitud d'obertura de Compte Corrent a la Caixa de Pensions. 1974/  /  1974/  /  

490  Renovació de representatnts als compte corrents de la Caixa de Pensions. 1974/  /  1978/  /  

492  Extractes de comptes amb Banca Catalana. 1974/  /  1981/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa d'Estalvis del Penedès. 1975/  /  1981/  /  

492  Extractes de comptes amb Banco de Crédito Local. 1975/  /  1981/  /  

492  Extractes de comptes amb Banco Español de Crédito. 1975/  /  1981/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa d'Estalvis i Pensions. 1976/  /  1981/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa d'Estalvis i Pensions. 1986/  /  1989/  /  

492  Extractes de comptes amb Banco de Crédito Local. 1986/  /  1989/  /  

490  Llibre d'anotació de moviments a caixes i bancs. 1987/  /  1987/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa d'Estalvis del Penedès. 1987/  /  1989/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa de Barcelona. 1987/  /  1989/  /  

492  Extractes de comptes amb Caixa d'Estalvis de Catalunya. 1988/  /  1989/  /  

490  Sol·licituds de renovació de representants, obertura i tancament de comptes 
corrents.

1988/  /  1995/  /  

490  Ordres de transferència bancàries. 1991/  /  1992/  /  

490  Domiciliació de la subscripció del BOE i el BOP. 1995/  /  1996/  /  
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Codi 101.02.03.01.08

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Liquidació d'impostos

107  Cartes de pagament de les contribucions estatals. 1812/  /  1868/  /  

107  Rebuts de liquidació per documents de vigilància pública. 1852/  /  1865/  /  

107  Rebuts de liquidació a les Esquadres de Catalunya. 1855/  /  1855/  /  

107  Certificat de visita del paper segellat. 1865/  /  1865/  /  

107  Cartes de pagament de les cèdules d'empadronament. 1870/  /  1873/  /  

107  Cartes i lliuraments de pagament de l'impost de consums. 1874/  /  1889/  /  

107  Cartes de pagament de l'impost de consums. 1898/  /  1913/  /  

107  Certificats trimestrals de liquidació de l'impost de l'1%. 1906/  /  1922/  /  

734  Declaracions trimestrals de la Contribució sobre sous d'empleats. 1929/  /  1929/  /  

734  Declaracions trimestrals de la Contribució sobre sous d'empleats. 1948/  /  1948/  /  

734  Declaracions trimestrals de la Contribució sobre sous d'empleats. 1954/  /  1958/  /  

355  Rebuts de liquidació d'impostos estatals amb Martori. 1955/  /  1964/  /  

490  Liquidació del cànon de sanejament. 1984/  /  1986/  /  

947Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1993/  /  2006/  /  

Codi 101.02.03.02.00

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social

494MC/ 1 1989/  /  1992/  /  
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Codi 101.02.03.02.01

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Nòmines i retribucions

19  Expedient de concessió d'una subvenciò periòdica a l'auxiliar Rafel Canonge 
Ferrer.

1955/  /  1955/  /  

734  Sol.licituds de reconeixement de quinquenis de Napoleó Serra i Barnadas. 1967/  /  1967/  /  

734  Estat general de despeses de personal. 1968/  /  1968/  /  

734  Expedient de reconeixement de quinquenis i sol.licitud de subvenció. 1971/  /  1971/  /  

734  Expedient de determinació de retribucions complementàries dels funcionaris. 1974/  /  1975/  /  

734  Expedient de determinació de retribucions de personal. 1977/  /  1979/  /  

734  Expedient d'adaptació de retribucions del personal. 1978/  /  1978/  /  

734  Fulls de control de nòmines. 1981/  /  1990/  /  

734  Expedient de jubilació forçosa del vigilant Pere Sabaté i Esteve. 1982/  /  1982/  /  

355  Fulls de control de retribucions i retencions. 1986/  /  1995/  /  

200  D325/87Expedient per a la percepció de retribucions dels regidors. 1987/  /  1987/  /  

734  Expedient per a la implantació del nou sistema retributiu amb determinació de 
les retribucions bàsiques i complementàries.

1987/  /  1987/  /  

Codi 101.02.03.02.02

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social MUNPAL

494  Fulles individuals d'afiliació. 1947/  /  1984/  /  

494  Butlletins de liquidació i partes de variacions. 1960/  /  1989/  /  

494  Relacions mensuals de reintegraments per a pensionistes. 1963/  /  1993/  /  

494  Extractes mensuals de situació. 1968/  /  1969/  /  

494  Liquidació de qüotes. 1971/  /  1984/  /  

494  Resolucions d'expedients de viduïtat i jubilació. 1971/  /  1986/  /  

494  Liquidacions mensuals d'operacions. 1976/  /  1988/  /  

494  Estats demostratius de personal assegurat que està en actiu. 1983/  /  1992/  /  

494  Extractes mensuals de situació de moviments i saldos. 1984/  /  1993/  /  

494  Liquidacions MUNPAL per operacions corrents. 1987/  /  1989/  /  

494  Liquidació de qüotes. 1987/  /  1992/  /  

494  Revalorització de pensions. 1987/  /  1992/  /  
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Codi 101.02.03.02.03

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Règim general de la Seguretat Social

486  Liquidacions del subsidi familiar. 1939/  /  1939/  /  

355  Acta d'inspecció d'Hisenda sobre les retencions a compte de l'IRPF. 1983/  /  1983/  /  

355  Expedient d'integració dels funcionaris en el règim general de la Seguretat 
Social.

1993/  /  1993/  /  

Codi 101.02.03.02.04

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Assistència sociosanitària

202  Pòlissa i adiccions d'assegurança amb la Caja Nacional de Accidentes de 
Trabajo.

1939/  /  1954/  /  

202 S'adjunta l'anulació de la pòlissa de 1956. Pòlissa d'assegurança per accidents de treball amb Mútua del Penedès. 1945/  /  1956/  /  

202  Pólissa d'assegurança individual per a la dona de fer feines. 1955/  /  1955/  /  

202  Pòlissa i adicció d'assegurança col.lectiva amb A.M.S.A. 1961/  /  1964/  /  

202  Sol.licitud d'inclusió a l'I.N.S.S. per accidents de treball i enfermetats. 1981/  /  1981/  /  

202 S'adjunta l'anulació de la pòlissa de 1983. D272/87Pòlissa d'assistència sanitària col.lectiva amb Mútua del Penedès. 1983/  /  1991/  /  

202 S'adjunta l'anulació de la pòlissa de 1993. Pòlissa d'assistència sanitària amb PREVIASA. 1991/  /  1993/  /  
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Codi 101.02.03.04.00

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació

472Notificacions de als contribuients (de càrrec, apremi i embragament) 1935/  /  1936/  /  

472Notificacions de als contribuients (de càrrec, apremi i embragament) 1952/  /  1953/  /  

486  Expedient de sol·licitud de transferència a compte de la recaptació. 1986/  /  1986/  /  

486  Expedient de sol·licitud de prèstec per fer efectiva la devolució de les quantitats 
ingressades en excés per Contribucions.

1987/  /  1987/  /  

486  Conveni amb l'OALGT per al cobrament de bestretes sobre la recaptació 
delegada.

1987/  /  1989/  /  

486  Expedient de devolució d'ingressos indeguts en la cobrança de rebuts 1989/  /  1989/  /  

4090Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària (A-Z) 1997/  /  1998/  /  

4091Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària. Diversos 1997/  /  1998/  /  

4092Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària. Diversos 1997/  /  2001/  /  

4094Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària. Diversos 1999/  /  2001/  /  

4091Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària (A-Z) 1999/  /  2002/  /  

4093Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària (A-Z) 2002/  /  2004/  /  

4095Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària. Diversos 2002/  /  2004/  /  

4092Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària (A-Z) 2004/  /  2010/  /  

4094Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària (A-Z) 2004/  /  2010/  /  

4095Correspondència amb l'Organisme de Gestió Tributària. Diversos 2004/  /  2010/  /  

4119Comptes mensual de la gestió tributària (gener-juliol) 2006/01/  2006/07/  

4120Comptes mensual de la gestió tributària (agost-desembre) 2006/08/  2006/12/  

4120Comptes mensual de la gestió tributària (gener-març) 2007/01/  2007/03/  

4121Comptes mensual de la gestió tributària (abril-desembre) 2007/04/  2007/12/  
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Codi 101.02.03.04.01

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Expedients d'apremi i executòries

471  Expedient executiu. 1876/  /  1885/  /  

471  Expedient d'apremi contra l'Ajuntament. 1899/  /  1899/  /  

471  Expedient executiu contra deutors per Impostos locals. 1901/  /  1903/  /  

471  Expedient executiu contra deutors per Impostos locals. 1910/  /  1920/  /  

472  Llibre registre general de certificacions de debits per l'inici de procediment 
d'apremi.

1954/  /  1954/  /  
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Codi 101.02.03.04.02

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Liquidacions, plecs de càrrec

471  Llibre de càrrec de contribucions 1831/  /  1876/  /  

471  Comptes de liquidació del recaptador (1875-1887). 1878/  /  1887/  /  

471  Liquidacions. 1898/  /  1911/  /  

472  Liquidació del recaptador 1923/  /  1934/  /  

472  Liquidació del recaptador 1940/  /  1946/  /  

473  Liquidacions del recaptador municipal. 1953/  /  1977/  /  

473  Plets de càrrec. 1956/  /  1965/  /  

475  Liquidacions al Servei Provincial de Recaptació pels arbitris sobre la riquesa 
rústica i urbana.

1956/  /  1979/  /  

474  Liquidacions del recaptador municipal. 1978/  /  1989/  /  

505  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 1979/  /  1984/  /  

495  Propostes de baixa, rebuts pendents i liquidacions d'impostos. 1984/  /  1989/  /  

480  Liquidacions executives del Servei de Recaptació de la Generalitat per 
exaccions municipals.

1984/  /  1990/  /  

506  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 1985/  /  1985/  /  

504  Recursos de reposició contra la liquidació de CCEE i plusvalues. 1985/  /  1992/  /  

507  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 24911986/  /  1986/  /  

508  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 4862521986/  /  1986/  /  

509  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 12011987/  /  1987/  /  

510  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 4161211987/  /  1987/  /  

487  Càrrecs. 1987/  /  1992/  /  

511  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 213251988/  /  1988/  /  

512  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 4522221988/  /  1988/  /  

485  Liquidacions de l'OALGT. 1988/  /  1993/  /  

513  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 35071989/  /  1989/  /  

514  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 5303521989/  /  1989/  /  

481  Fulles de liquidació. 1989/  /  1990/  /  

484  Liquidacions del recaptador municipal. 1989/  /  1992/  /  

515  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 22511990/  /  1990/  /  
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516  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 3442261990/  /  1990/  /  

516  Expedients de reclamació contra la liquidació d'impostos, arbitris i taxes. 96111991/  /  1991/  /  

482  Fulles de liquidació. 1991/  /  1992/  /  

Codi 101.02.03.04.03

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Fallits i baixes

471  Expedient de fallits. 1892/  /  1902/  /  

471  Expedient de fallits per Contribució de consums. 1902/  /  1910/  /  

472  Expedient executiu de fallits. 1925/  /  1934/  /  

473  Expedient de fallits. 1954/  /  1954/  /  

497  Baixes. 1986/  /  1988/  /  

497  Notificacions de baixa. 1988/  /  1991/  /  

476  Rebuts donats de baixa. 1989/  /  1992/  /  

477  Baixes. 1989/  /  1992/  /  

Codi 101.02.03.04.04

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Comunicació de recaptació

487  Expedients individuals de recaptació municipal. 1984/  /  1992/  /  

486  Correspondència amb l'OALGT. 1992/  /  1996/  /  

488  OALGT (A-K) 1993/  /  1996/  /  

489  OALGT (L-Z) 1993/  /  1996/  /  

1341Comptes de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió tributària 2006/  /  2006/  /  

1341Comptes de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió tributària 2007/  /  2007/  /  

1342Comptes de gestió i recaptació que rendeix l'Organisme de Gestió tributària 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.02.03.04.05

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llistes cobratòries

471  Llistes cobratòries de les contribucions. 1854/  /  1872/  /  

471  Llistes de bonificacions. 1873/  /  1874/  /  

471  Llista cobratòria de l'Impost de consums. 1902/  /  1903/  /  
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Codi 101.02.03.04.06

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llibres de comptes corrents de 
recaptació en període voluntari i 
executiu

472  Llibre auxiliar de comptes corrents de recaptació en període voluntari. 1953/  /  1957/  /  

472  Llibre auxiliar de comptes corrents de recaptació en període executiu. 1954/  /  1955/  /  

Codi 101.02.03.04.08

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Embargament

516Expedient d’embargament 1996/  /  1996/  /  

Codi 101.02.04.02.00

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals

11  Concerts fiscals amb particulars. 1936/  /  1960/  /  
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Codi 101.02.04.02.01

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Amillaraments

350  Llibre de la medició de les terres que composen el terme municipal. 1851/  /  1851/  /  

350  Cartilla d'avaluació. 1851/  /  1851/  /  

350  Padró de riquesa general. 1852/  /  1852/  /  

350  Amillarament. 1852/  /  1854/  /  

350  Padró de riquesa general. 1853/  /  1853/  /  

351  Amillarament. 1861/  /  1861/  /  

350 No indica la data de forma prou clara, peró es trobava amb el 
Repartiment de la Contribució territorial de 1875. 

Cartilla d'avaluació per a la proposta de tipus mitjos aplicables a les unitats 
contributives en la regió de NE al S del Partit de Vilafranca del Penedès. 
Terreny en gran part muntanyós i calcari.

1875/  /  1875/  /  

350  Sol·licituds de certificats i certificats de l'amillarament. 1876/  /  1886/  /  

350  Sol·licituds de traspassos i baixes de líquid imponible. 1877/  /  1883/  /  

11004  Declaracions individuals de la riquesa rústica, urbana i pecuària. 1879/  /  1879/  /  

350  Dades estadístiques sobre la riquesa rústica, urbana i pecuària. 1882/  /  1887/  /  

352  Apèndixs a l'amillarament de la riquesa rústica i urbana. 1886/  /  1916/  /  

350  Cartilla d'avaluació. 1888/  /  1888/  /  

362  Altes i baixes de finques rústiques i urbanes en l'amillarament. 1900/  /  1901/  /  

350  Comunicacions de concessió de baixes en el líquid imponible. 1904/  /  1905/  /  

350  Comprovació tècnica de vinyes fil·loxerades. 1910/  /  1910/  /  

353  Apèndixs a l'amillarament de la riquesa rústica. 1917/  /  1936/  /  

356  Refundició de l'amillarament i els seus apèndixs. (Vol. 1) 1924/  /  1924/  /  

359  Refundició de l'amillarament i els seus apèndixs. (Vol. 2) 1924/  /  1924/  /  

362  Altes i baixes de finques rústiques en l'amillarament. 1936/  /  1955/  /  

376  Declaracions de fixació de superfície de terra que es conrea per a l'arranjament 
del líquid imposable en l'amillarament.

1937/  /  1937/  /  

351  Refundició de l'amillarament i els seus apèndixs. (Vol. 1) 1941/  /  1941/  /  

358  Refundició de l'amillarament i els seus apèndixs. (Vol. 2) 1941/  /  1941/  /  

361 Inclou l'Expedient de formació i aprovació de la Refundició. Refundició de l'amillarament i els seus apèndixs. (Vol. 3) 1941/  /  1941/  /  

362  Expedient de baixa de líquid imponible. 1941/  /  1941/  /  

353  Apèndixs a l'amillarament de la riquesa rústica. 1941/  /  1955/  /  
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362  Expedients de traslació o canvi de domini de riquesa rústica i pecuària 
amillarada.

1943/  /  1943/  /  

362  Expedients d'anotació de canvi de domini en els documents cobratoris. 1943/  /  1944/  /  

356  Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 1) 1945/  /  1945/  /  

357  Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 2) 1945/  /  1945/  /  

358 Inclou l'Expedient per la reconstrucció de l'amillarament de la 
riquesa rústica. 

Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 3) 1945/  /  1945/  /  

362  Expedients de traslació o canvi de domini de riquesa rústica i pecuària 
amillarada.

1947/  /  1948/  /  

359  Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 1) 1950/  /  1950/  /  

360  Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 2) 1950/  /  1950/  /  

361 Inclou l'Expedient de la revisió de l'amillarament de la riquesa 
rústica i pecuària. 

Amillarament de la riquesa rústica i pecuària. (Vol. 3) 1950/  /  1950/  /  
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Codi 101.02.04.02.02

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Cadastre

50  Relacions de característiques del Cadastre de la riquesa rústica per polígons. 1934/  /  1934/  /  

387  Llibre de variacions en les parcel·les de rústica. 1935/  /  1954/  /  

906  Apèndixs al Cadastre de la riquesa rústica per polígons. 1935/  /  1963/  /  

381  Declaracions jurades de finques forestals. 1939/  /  1952/  /  

50  Relacions de propietaris del Cadastre de la riquesa rústica per polígons. 1954/  /  1954/  /  

381  Cèdules de propietat del cadastre de la riquesa rústica. 1954/  /  1954/  /  

387  Relació de valors unitaris de les terres i la seva distribució en el terme. 1954/  /  1954/  /  

387  Relacions d'alteracions cadastrals. 1955/  /  1980/  /  

381  Reclamacions contra les cèdules de propietat. 1956/  /  1957/  /  

381  Declaracions jurades de propietaris forestals. 1956/  /  1965/  /  

388  Fulles declaratòries del cadastre de la riquesa rústica. 1957/  /  1982/  /  

387  Actes d'inspecció del cadastre de la riquesa rústica. 1957/  /  1989/  /  

387  Apèndixs de variacions en el cadastre de la riquesa rústica. 1957/  /  1991/  /  

387  Relació de valors unitaris de les terres i la seva distribució en el terme. 1965/  /  1965/  /  

386  Llibre de variacions en les parcel·les de rústica fins 1971. 1971/  /  1971/  /  

865Regularització dels valors cadastrals de finques urbanes 1971/  /  2002/  /  

865Revisió cadastre de la riquesa rústica 1976/  /  1989/  /  

381  Declaracions jurades de finques forestals. 1981/  /  1981/  /  

921Cadastre de finques urbana (vol. 1 i 2) 1989/  /  1989/  /  

922Cadastre de finques urbana (vol. 3) 1989/  /  1989/  /  

923Cadastre de finques urbana (vol. 4) 1989/  /  1989/  /  

877  Padrons cadastrals de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica. 1990/  /  1997/  /  

879  Relació de característiques per polígons. 1992/  /  1994/  /  

864Certificacions emeses pel Centre de Gestió Catastral a efectes d'ajuts de la 
Política Agrària Comú (PAC)

1994/  /  1994/  /  

915Certificacions emeses pel Centre de Gestió Catastral a efectes dels ajuts de la 
Política Agrària Comú (PAC)

1994/  /  1994/  /  

913  Relació de característiques per polígons. 1995/  /  1996/  /  

878  Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica. 1995/  /  1997/  /  
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865Regularització dels valors cadastrals de finques rústiques 1996/  /  2002/  /  

914  Relació de característiques per polígons. (rústega) 1997/  /  1998/  /  

914Padró cadastral de l'impost sobre  béns immobles de naturalesa rústica 1998/  /  1999/  /  

915Padró cadastral de l'impost sobre béns immobles de naruralesa urbana 1999/  /  1999/  /  

915  Relació de característiques per polígons. (rústega) 1999/  /  2000/  /  

915Padró cadastral de l'impost sobre béns immobles de naruralesa rústica 2000/  /  2000/  /  

907Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 2000/  /  2002/  /  

1313Planimetria i parcel·laris per polígons del cadastre de rústica 2002/  /  2002/  /  

1313Planimetria i plànols per ortos del cadastre de rústica 2002/  /  2002/  /  

Codi 101.02.04.02.03

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial/Contribució 
d'immobles, conreu i ramaderia

363  Repartiments de la Contribució Territorial. 1849/  /  1876/  /  

213  Llista nominal dels contribuents que per contribució directa paguen més de 
quatre-cents rals.

1858/07/10 1858/  /  

364 Per a l'any 1887, inclou Repartiment adicional per atendre les 
despeses de defensa contra la fil.loxera. 

Repartiments de la Contribució Territorial. 1876/  /  1894/  /  

365  Expedient de sol.licitud de perdó de la Contribució Territorial en les finques 
afectades per la pedregada

1889/  /  1900/  /  

365  Expedient de sol.licitud de perdó de la Contribució Territorial a causa de la 
fil·loxera

1895/  /  1895/  /  
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Codi 101.02.04.02.04

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial rústica i 
pecuària/Impost de béns immobles 
(IBI rústica)

365 Inclou Repartiment adicional per atendre les despeses per l'extinció 
de la plaga de llagosta. 

Repartiments de la Contribució Territorial per rústica i pecuària. 1894/  /  1920/  /  

366  Repartiments de la Contribució Territorial per rústica i pecuària. 1921/  /  1936/  /  

366  Repartiment de la Contribució Territorial per rústica i pecuària. 1938/  /  1938/  /  

366  Repartiment de la Contribució Territorial per rústica i pecuària. 1940/  /  1947/  /  

367  Repartiments de la Contribució Territorial per rústica i pecuària. 1948/  /  1953/  /  

367  Padrons de la Contribució rústica catastrada. 1954/  /  1965/  /  

362  Expedient de sol·licitud d'exempció de la Contribució Territorial rústica. 1955/  /  1955/  /  

367  Padrons de la Contribució rústica. 1966/  /  1981/  /  

373  Padrons de la Contribució rústica. 1984/  /  1986/  /  

373  Padró de la Contribució rústica. 1988/  /  1989/  /  

878  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica. 1990/  /  1992/  /  

389  Rectificacions sobre béns de naturalesa rústica. 1990/  /  1993/  /  

389  Correccions d'errors detectats per l'Ajuntament en el padró de l'Impost sobre 
Béns Immobles de naturalesa rústica.

1994/  /  1994/  /  

373  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica. 1994/  /  1997/  /  

865Padró de l'Impost de béns immobles rústics 1998/  /  2003/  /  

Codi 101.02.04.02.05

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Recompte general de ramaderia

373  Relacions duplicades del recompte general de ramaderia. 1905/  /  1915/  /  

373  Expedients sobre el recompte general de ramaderia. 1916/  /  1934/  /  

373  Expedients sobre el recompte general de ramaderia. 1940/  /  1950/  /  

373  Expedients sobre el recompte general de ramaderia. 1953/  /  1953/  /  

373  Padró de ramaderia independent. 1964/  /  1964/  /  

373  Padró de ramaderia independent. 1967/  /  1967/  /  

373  Relació d'explotacions ramaderes als efectes de la Contribució pecuària. 1976/  /  1976/  /  

373  Padró de ramaderia independent. 1988/  /  1988/  /  

373Decalaració d'alta en el padró de ramaderia de l'empresa Alimentos Porta 1990/  /  1990/  /  
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Codi 101.02.04.02.06

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució territorial urbana/ Impost 
de béns immobles (IBI urbana)/ 
Contribució sobre edificis i solars

369  Repartiments de la Contribució Territorial urbana. 1894/  /  1916/  /  

374  Expedient per a la formació del Registre fiscal d'edificis i solars. 1915/  /  1916/  /  

899  Registre fiscal d'edificis i solars. (Vol. 1 i 2) 1916/  /  1953/  /  

905  Registre fiscal d'edificis i solars. (Vol.3) 1916/  /  1953/  /  

370  Llistes cobratòries de la Contribució d'edificis i solars. 1917/  /  1930/  /  

374  Apèndixs d'alteracions al Registre fiscal d'edificis i solars. 1928/  /  1954/  /  

370  Padrons d'edificis i solars. 1932/  /  1934/  /  

370  Padrons d'edificis i solars. 1936/  /  1937/  /  

374  Relacions jurades al Registre fiscal d'edificis i solars. 1940/  /  1942/  /  

370  Padrons d'edificis i solars. 1940/  /  1944/  /  

374  Expedients d'alta i baixa en el Registre fiscal d'edificis i solars. 1940/  /  1954/  /  

375  Relacions i partes d'alteracions i transmissions de domini de finques urbanes. 1940/  /  1965/  /  

374  Expedients d'alta en el Registre fiscal per edificis de nova contrucció. 1941/  /  1941/  /  

374  Expedient de baixa en el Registre fiscal per enderroc. 1943/  /  1943/  /  

371  Padrons d'edificis i solars. 1946/  /  1960/  /  

374  Expedient de baixa en el Registre fiscal per enderroc. 1948/  /  1948/  /  

374  Relacions jurades al Registre fiscal d'edificis i solars. 1950/  /  1954/  /  

375  Declaracions d'augment de líquid imposable en la riquesa urbana. 1952/  /  1952/  /  

375  Declaracions jurades de la riquesa urbana. 1952/  /  1952/  /  

377  Declaracions per a la investigació i inspecció de la Contribució urbana. 1953/  /  1953/  /  

372  Padrons d'edificis i solars. 1961/  /  1964/  /  

372  Padrons de la Contribució urbana. 1965/  /  1975/  /  

377  Sol·licituds de canvi de domini de finques urbanes. 1969/  /  1969/  /  

377  Sol·licituds de canvi de domini de finques urbanes. 1973/  /  1973/  /  

378  Proposta de delimitació de sól subjecte a la Contribució urbana. 1973/  /  1973/  /  

377  Expedient per a la implantació del nou règim d'exacció de la Contribució urbana. 1973/  /  1974/  /  

348  Declaracions individuals per a la implantació del nou règim d'exacció de la 
Contribució urbana. (Vol. 6-7)

1974/  /  1974/  /  
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357  Declaracions individuals per a la implantació del nou règim d'exacció de la 
Contribució urbana. (Vol. 8-9)

1974/  /  1974/  /  

360  Declaracions individuals per a la implantació del nou règim d'exacció de la 
Contribució urbana. (Vol. 10-11)

1974/  /  1974/  /  

378  Padró cadastral de la Contribució urbana. 1974/  /  1974/  /  

378  Declaracions individuals per a la implantació del nou règim d'exacció de la 
Contribució urbana. (Vol. 1-5)

1974/  /  1974/  /  

811  Padrons de la Contribució urbana catastral. 1976/  /  1985/  /  

390  Rectificacions sobre béns de naturalesa urbana. 1981/  /  1982/  /  

378  Expedient de revisió de la Contribució Territorial Urbana. 1985/  /  1986/  /  

865Valoració del sòl subjecte a contribució territorial urbana 1986/  /  1986/  /  

812  Padrons de la Contribució urbana catastral. 1986/  /  1989/  /  

813  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1990/  /  1992/  /  

390  Rectificacions sobre béns de naturalesa urbana. 1990/  /  1996/  /  

814  Padrons cadastrals de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1991/  /  1997/  /  

385  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1993/  /  1993/  /  

385  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1994/  /  1994/  /  

386  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1995/  /  1995/  /  

387  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1996/  /  1996/  /  

388  Padrons de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 1997/  /  1997/  /  

863Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1998/  /  1999/  /  

864Padró de l'Impost de béns immobles urbans 2001/  /  2003/  /  

864Relació de parcel·les de la urbanització Casablanca Sud, propietat de 
l'ajuntament, relacionades amb el padró de l'IBI de 2003

2003/  /  2003/  /  

864Sol·licitud al ministeri d'Economia i Finances de compensació de l'IBI 2004 a 
2007 deixat de pagat per Autopistas Concesionaria Española, SAU

2007/  /  2008/  /  

864Calendari fiscal de l'IBI urbà 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.02.04.02.07

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Plusvàlues

449  Llibre registre dels expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys.

1966/  /  1968/  /  

447  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1966/  /  1969/  /  

448  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1970/  /  1974/  /  

449  Llibre registre dels expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys.

1973/  /  1977/  /  

449  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1975/  /  1977/  /  

450  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1978/  /  1983/  /  

451  Liquidacions de l'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1984/  /  1984/  /  

452  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 3011984/  /  1984/  /  

453  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 82311984/  /  1984/  /  

454  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 6011986/  /  1986/  /  

455  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 128611986/  /  1986/  /  

456  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 6511987/  /  1987/  /  

457  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 10911988/  /  1988/  /  

458  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 3811989/  /  1989/  /  

459  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 3111990/  /  1990/  /  

868Exempts plusvàlues 1990/  /  1998/  /  

460  Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1991/  /  1991/  /  

868Exempts plusvàlues 1991/  /  1995/  /  

461  Liquidacions de l'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1992/  /  1992/  /  

461 A partir d'aquesta data en endavant, les liquidacions de la plusvàlua 
les trobareu amb les alteracions de l'IBI urbana. 

Liquidacions de l'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1993/  /  1993/  /  

867Expedients d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 1995/  /  1999/  /  

867Expedient de plusvàlua 1995/  /  1999/  /  

868Exempts plusvàlues 1999/  /  2000/  /  
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Codi 101.02.04.02.08

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Contribució industrial/ Llicència fiscal/ 
Impost d'activitats econòmiques (IAE)

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1851/  /  1858/  /  

402  Matrícules de la Contribució industrial. 1857/  /  1870/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1865/  /  1877/  /  

402  Matrícules de la Contribució industrial. 1871/  /  1907/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1884/  /  1893/  /  

402  Fulles declaratòries individuals per al Padró industrial. 1893/  /  1893/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1896/  /  1944/  /  

403  Registre de baixes. 1906/  /  1956/  /  

403  Registre d'altes. 1906/  /  1964/  /  

402  Matrícules de la Contribució industrial. 1915/  /  1950/  /  

403  Declaracions jurades. 1941/  /  1942/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1948/  /  1949/  /  

403  Matrícules de la Contribució industrial. 1951/  /  1961/  /  

403  Relació de declaracions jurades. 1953/  /  1953/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1954/  /  1955/  /  

403  Relacions i declaracions d'altes i baixes. 1957/  /  1959/  /  

404  Relacions i declaracions de baixa. 1962/  /  1969/  /  

815  Padrons de la llicència fiscal. 1962/  /  1991/  /  

404  Relacions d'alta. 1963/  /  1965/  /  

404  Relacions de baixa. 1973/  /  1977/  /  

404  Declaracions de baixa. 1978/  /  1984/  /  

404  Padrons i matrícules de l'Impost d'activitats econòmiques. 1992/  /  1993/  /  

405  Padrons i matrícules de l'Impost d'activitats econòmiques. 1994/  /  1997/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1998/  /  1998/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 1998/  /  1998/  /  

866Matrícula industrial 1999/  /  1999/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1999/  /  1999/  /  

866Fitxes d'inspecció de l'IAE elaborades per l'Organisme Autònom Local de la 
Gestió Tributària (OALGT)

1999/  /  1999/  /  
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866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1999/  /  1999/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 2000/  /  2000/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2000/  /  2000/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2001/  /  2001/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 2001/  /  2001/  /  

866Fitxes d'inspecció de l'IAE elaborades per l'Organisme Autònom Local de la 
Gestió Tributària (OALGT)

2001/  /  2001/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 2002/  /  2002/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2002/  /  2002/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2002/  /  2002/  /  

866Padró de l'impost d'activitats econòmiques 2003/  /  2003/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 2003/  /  2003/  /  

866Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 2004/  /  2004/  /  

Codi 101.02.04.02.09

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost d'utilitats

412  Repartiments generals. 1913/  /  1921/  /  

413  Declaracions individuals per al Comput d'Utilitats. 1920/  /  1921/  /  

414  Repartiments generals. 1921/  /  1927/  /  

415  Repartiments generals. 1928/  /  1931/  /  

416  Repartiments generals. 1932/  /  1937/  /  

416  Repartiments generals. 1939/  /  1945/  /  
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Codi 101.02.04.02.10

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de consum

408  Repartiment de la Constribució de consums. 1847/  /  1847/  /  

408  Repartiments de la Constribució de consums. 1853/  /  1869/  /  

408Oficis de la Hisenda Pública d'aprovació dels pressupostos i repartiments 1858/  /  1860/  /  

408  Repartiments per cubrir les despeses municipals i provincials. 1871/  /  1876/  /  

408  Repartiments de l'Impost de consums i cereals. 1875/  /  1885/  /  

408  Reclamacions contra els repartiments de l'Impost de consums. 1876/  /  1891/  /  

408  Expedient de sol.licitud de perdó del cupo de consums per a l'exercici de 1874-
75, per estar sota domini carlista.

1877/  /  1877/  /  

408  Repartiments de l'Impost equivalent al de la sal. 1882/  /  1885/  /  

409 A partir de 1889-90, inclou els repartiments general, per gremial de 
líquids, per cubrir el dèficit del pressupost, i expedient d'adopció de 
medis per cada exercici. 

Repartiments de l'Impost de consums. 1885/  /  1898/  /  

410 Inclou els repartiments general, per gremial de líquids, per arbitris 
extraordinaris, i expedients d'adopció de medis i establiment 
d'arbitris extraordinaris per cada exercici. 

Repartiments de l'Impost de consums. 1898/  /  1904/  /  

411 Inclou llistes cobratòries, els repartiments general, per gremial de 
líquids, per arbitris extraordinaris, i expedients d'adopció de medis i 
establiment d'arbitris extraordinaris per cada exercici. 

Repartiments de l'Impost de consums. 1905/  /  1912/  /  

Codi 101.02.04.02.11

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de cèdules personals

416  Padrons de l'Impost de cèdules personals. 1911/  /  1912/  /  

417  Padrons de l'Impost de cèdules personals. 1913/  /  1914/  /  

417  Padrons de l'Impost de cèdules personals. 1916/  /  1925/  /  

418  Padrons de l'Impost de cèdules personals. 1926/  /  1938/  /  

419  Padrons de l'Impost de cèdules personals. 1939/  /  1941/  /  

Codi 101.02.04.02.12

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Impost de prestació personal

419  Relacions jurades de patrons del personal depenent. 1939/  /  1939/  /  

419  Cens de la Prestació Personal a favor de l'Estat. 1939/  /  1939/  /  

09/04/2015 Pàgina 178 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.02.04.02.13

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Circulació de vehicles/Patent nacional 
de vehicles/ Impost de circulació de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM)

420  Padrons de l'Impost de Patent Nacional de Circulació d'Automòbils. 1927/  /  1937/  /  

420  Relacions i declaracions d'alta i baixa. 1927/  /  1938/  /  

423  Llibre registre d'altes i baixes de vehicles de tracció mecànica. 1928/  /  1955/  /  

420  Declaracions de potència de camions. 1930/  /  1930/  /  

420  Declaracions de baixa per despossessió violenta. 1939/  /  1939/  /  

419  Llibre registre de bicicletes. 1939/  /  1953/  /  

420  Declaracions d'alta i baixa. 1940/  /  1940/  /  

420  Padrons de l'Impost de Patent Nacional de Circulació d'Automòbils. 1940/  /  1959/  /  

420  Declaracions d'alta i baixa. 1944/  /  1959/  /  

898  Relacio nominal de carruatges i carros de traccio animal. 1947/  /  1948/  /  

419  Llibre dels padrons i registre d'altes i baixes de carros i bicicletes. 1948/  /  1969/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1952. 1952/  /  1953/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1953. 1953/  /  1954/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1954. 1954/  /  1955/  /  

423  Llistat de vehicles. 1954/  /  1991/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1955. 1955/  /  1956/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1956. 1956/  /  1957/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1957. 1957/  /  1958/  /  

419  Relacions de carros i remolcs, i bicicletes i velomotors. 1957/  /  1978/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1958. 1958/  /  1959/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1959. 1959/  /  1960/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1960. 1960/  /  1961/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1961. 1961/  /  1962/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1962. 1962/  /  1963/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1963. 1963/  /  1964/  /  

11063  Cens i classificació de vehicles de motor i bicicletes. 1964. 1964/  /  1965/  /  

443  Padrons de l'Impost Municipal sobre Circulació de Vehicles. 1967/  /  1969/  /  

443  Padrons de l'Impost Municipal sobre Circulació de Vehicles. 1971/  /  1985/  /  

421  Declaracions de l'Impost Municipal de Circulació de Vehicles. 1977/  /  1979/  /  
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53  Fitxes de tractors. 1982/  /  1982/  /  

816  Padrons de l'Impost Municipal sobre Circulació de Vehicles. 1986/  /  1989/  /  

423  Sol·licituds d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 1990/  /  1990/  /  

816  Padrons de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 1990/  /  1993/  /  

421  Padrons de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 1993/  /  1994/  /  

423  Padrons de l'Impost sobre ciclomotors. 1993/  /  1997/  /  

422  Padrons de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 1995/  /  1997/  /  

868Padró de l'impost de circulació de velomotors 1998/  /  1998/  /  

868Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1998/  /  1998/  /  

869Padró de l'impost de circulació de velomotors 1999/  /  1999/  /  

869Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1999/  /  1999/  /  

869Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 2000/  /  2000/  /  

869Padró de l'impost de circulació de velomotors 2000/  /  2000/  /  

869Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 2001/  /  2001/  /  

869Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 2002/  /  2002/  /  

869Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.02.04.02.14

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Arbitris

419  Repartiment extraordinari per atendre les despeses de defensa nacional i atur 
forçós.

1936/  /  1936/  /  

419  Declaracions jurades de l'arbitri municipal sobre els principals fruits de la terra. 1942/  /  1942/  /  

419  Padrons de l'arbitri sobre els principals fruits de la terra. 1943/  /  1945/  /  

431  Padrons de les exaccions municipals. 1944/  /  1959/  /  

423  Llibre registre de solars edificats i sense edificar, per a l'aplicació de l'arbitri. 1945/  /  1945/  /  

419  Padrons de contribuents per la taxa de la guarderia rural. 1950/  /  1953/  /  

419  Padró de l'arbitri sobre els principals fruits de la terra. 1951/  /  1951/  /  

419  Declaracions jurades sobre els fruits collits. 1951/  /  1952/  /  

429  Padrons de l'arbitri municipal sobre la riquesa rústica. 1955/  /  1962/  /  

429  Padrons de l'arbitri municipal sobre la riquesa urbana. 1955/  /  1975/  /  

432  Padrons de les exaccions municipals. 1960/  /  1976/  /  

429  Padrons de l'arbitri municipal sobre la riquesa rústica. 1964/  /  1975/  /  

433  Padrons de les exaccions municipals. 1977/  /  1980/  /  

433  Padrons dels arbitris municipals. 1981/  /  1984/  /  

436  Padrons dels arbitris municipals. 1985/  /  1985/  /  

817  Padrons trimestrals dels arbitris municipals. 1987/  /  1987/  /  

818  Padrons trimestrals dels arbitris municipals. 1988/  /  1988/  /  

819  Padrons trimestrals dels arbitris municipals. 1989/  /  1989/  /  

875  Llistats de detalls de finques i contribuents. 1989/  /  1990/  /  

874  Padrons trimestrals dels arbitris municipals. 1990/  /  1990/  /  

876  Padrons trimestrals dels arbitris municipals. 1991/  /  1991/  /  

876  Padró dels arbitris municipals. 1992/  /  1992/  /  

436  Padró de l'agrupació de tributs. 1993/  /  1993/  /  

876  Padró dels arbitris municipals. 1993/  /  1993/  /  

436  Padró de l'agrupació de tributs. 1994/  /  1994/  /  

437  Padró de l'agrupació de tributs. 1995/  /  1995/  /  

437  Padró de l'agrupació de tributs. 1996/  /  1996/  /  

439  Padró de l'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, gossos) 1997/  /  1997/  /  

09/04/2015 Pàgina 181 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

439  Padró de l'agrupació de tributs (aigua, sanejament, clavegueram) 1997/  /  1997/  /  

439  Padró de l'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, aigua, sanejament, 
gossos, infraestructura hidràulica, clavegueram)

1998/  /  1998/  /  

870Padró d'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, clavegueram, aigua, 
sanejament, infraestructura hidràulica, gossos)

1998/  /  1998/  /  

439  Padró de l'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, clavegueram) 1999/  /  1999/  /  

870Padró d'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, clavegueram) 2000/  /  2000/  /  

870Pre-padró d'agrupació de tributs (escombraries, cementiri, clavegueram) 2000/  /  2000/  /  

870Padró d'agrupació de tributs 2001/  /  2001/  /  

870Padró d'agrupació de tributs 2002/  /  2002/  /  

870Padró taxa clavegueram 2003/  /  2003/  /  

870Padró taxa cementiri municipal 2003/  /  2003/  /  

870Padró taxa d'escombraries 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.02.04.03.00

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

HISENDA FISCALITAT Contribucions especials

255  Repartiment veïnal per cubrir el reemplaçament de l'exèrcit. 1869/  /  1869/  /  

366  Repartiment per atendre les despeses de formació del Cadastre parcel·lari de 
rústega.

1930/  /  1930/  /  

366  Repartiment per atendre les despeses de formació del Cadastre parcel·lari de 
rústega.

1931/  /  1931/  /  

366  Repartiment per atendre les despeses de formació del Cadastre parcel·lari de 
rústega.

1932/  /  1932/  /  

366  Repartiment per atendre les despeses de formació del Cadastre parcel·lari de 
rústega.

1933/  /  1933/  /  

366  Repartiment per atendre les despeses de formació del Cadastre parcel·lari de 
rústega.

1934/  /  1934/  /  

721  Relació de contribuents en la prestació personal per les obres de proveïment 
d'aigua a Sant Pau d'Ordal.

1958/  /  1958/  /  

462  Relacions de contribuents per a les obres de les escoles del terme municipal. 1964/  /  1970/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres de clavegueram a Lavern. 1965/  /  1965/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres d'instal·lació d'enllumenat públic de El 
Pago.

1967/  /  1967/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres d'instal·lació d'enllumenat públic de 
Cantallops i Can Rovira.

1968/  /  1968/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres d'instal·lació i millora de l'enllumenat 
públic de Sant Pau d'Ordal.

1968/  /  1968/  /  

462  Notificacions de quotes de les CCEE pel proveïment d'aigua d'Ordal. 1969/  /  1969/  /  

462  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'instal·lació d'enllumenat 
públic a Ordal.

1971/  /  1971/  /  

688  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres de clavegueram a Sant Pau. 1971/  /  1971/  /  

897  Llibre registre de contribuents per les obres de clavegueram a Sant Pau. 1971/  /  1971/  /  

679  Expedient d'imposició de CCEE per l'execució del projecte de clavegueram i 
sanejament de Lavern.

1971/  /  1974/  /  

462  Notificacions de quotesde les CCEE per l'enllumenat públic d'Ordal. 1972/  /  1972/  /  

462  Relació de contribuents per les obres de clavegueram a varis nuclis del 
municipi.

1974/  /  1979/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres de pavimentació del carrer de La Font a 
Sant Pau d'Ordal.

1975/  /  1975/  /  
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462  Notificacions de liquidació de les CCEE per a les obres d'instal·lació d'aigua a 
Ca l'Avi.

1975/  /  1975/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres d'instal·lació d'enllumenat públic de 
Can Rosell.

1975/  /  1975/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres d'instal·lació d'enllumenat públic de 
Can Cartró.

1975/  /  1975/  /  

462  Relació de contribuents per les obres de proveïment d'aigua a Lavern. 1976/  /  1976/  /  

462  Relació de contribuents per les obres de clavegueram a El Rebato. 1977/  /  1977/  /  

462  Padró de contribuents de les CCEE per a les obres de cubrició d'un torrent a 
Sant Pau.

1977/  /  1977/  /  

664  Relació de contribuents per a les obres renovació de l'enllumenat públic de Ca 
l'Avi.

1977/  /  1977/  /  

664  Relació de contribuents per a les obres renovació de l'enllumenat públic de 
Lavern.

1977/  /  1977/  /  

664  Relació de contribuents per a les obres renovació de l'enllumenat públic de Can 
Batista.

1977/  /  1977/  /  

462  Relació de contribuents per a les obres de pavimentació dels carrers Massana, 
Mn. Raventòs, El Pi i Santa Madrona a Sant Pau d'Ordal.

1978/  /  1978/  /  

699  Padró de contribuents per a la millora d'aigües a Sant Pau d'Ordal. 1979/  /  1979/  /  

727  Relació de contribuents per les obres d'arranjament del camí de Can Rovira. 1980/  /  1980/  /  

664  Expedient d'imposició de CCEE per l'execució del projecte d'instal·lació 
d'enllumenat públic al barri de Torre - Ramona.

1981/  /  1982/  /  

699  Expedient d'imposició de CCEE per l'execució del projecte de contrucció de 
clavegueram al carrer del Bosc de Lavern.

1982/  /  1982/  /  

462  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'un tram de clavegueram a 
Ordal.

1983/  /  1983/  /  

719  Notificacions de CCEE per les obres de proveïment d'aigua potable al carrer de 
Els Rocs.

1983/  /  1983/  /  

462  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'instal·lació d'aigua a Can 
Batista.

1984/  /  1984/  /  

462  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'encintat de vorades a 
Cantallops.

1984/  /  1984/  /  

463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'electrificació de la prolongació 
del carrer de Les flors de Can Cartró.

1984/  /  1984/  /  

699  Expedient d'imposició de CCEE per les obres de clavegueram a Pas de Piles i 
Can Sala.

1984/  /  1984/  /  

463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'enllumenat de varis carrers a 
Sant Pau.

1985/  /  1985/  /  
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463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'asfaltat dels carrers de Les 
Flors i Nou, a Can Cartró.

1985/  /  1985/  /  

463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres de clavegueram del c/ Nou, a 
Can Cartró.

1985/  /  1985/  /  

463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'asfaltat del Corral del Mestre, 
a Can Cartró.

1985/  /  1985/  /  

463  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'asfaltat del carrer de Can 
Rosell.

1985/  /  1985/  /  

464  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'asfaltat del carrer del Rebato. 1985/  /  1985/  /  

464  Padró de contribuents de les CCEE. 1985/  /  1985/  /  

465  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'instal·lacions esportives a 
Lavern.

1985/  /  1985/  /  

466  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'instal·lacions esportives i 
cubrició d'un torrent a Sant Pau.

1985/  /  1985/  /  

641  Contibucions especials per l'abastament d'aigua potable a diversos nuclis de 
població.

1985/  /  1985/  /  

724Expedient d'imposició de contribució especial per la pavimentació del camins 1985/  /  1985/  /  

652  Expedient d'imposició de CCEE per les obres de pavimentació i clavegueram a 
Els Casots.

1985/  /  1986/  /  

464  Padró agrupat de contribuents de les CCEE per a vàries obres. 1986/  /  1986/  /  

478  Expedient d'imposició de CCEE per a l'execució del projecte d'urbanització de 
Ca l'Avi i obres complementàries.

1986/  /  1986/  /  

727  Notificacions de les CCEE per l'asfaltat del camí veïnal de Torre Ramona. 1986/  /  1986/  /  

699  Expedient d'imposició de CCEE per les obres de clavegueram al carrer de les 
escoles de Sant Pau.

1986/  /  1987/  /  

464  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'electrificació del sector sud 
d'Ordal.

1987/  /  1987/  /  

496  Expedient d'imposició de CCEE per a l'execució del projecte d'urbanització de 
Can Batista.

1987/  /  1987/  /  

464  Padró de contribuents de les CCEE per a les obres d'asfaltat dels carrers de 
Can Batista.

1988/  /  1988/  /  

464  Padró de contribuents de les CCEE per a les obres d'asfaltat dels carrers de 
Can Batista.

1988/  /  1988/  /  

727  Relació de contribuents per les obres d'arranjament del camí del Corral del 
Mestre.

1989/  /  1989/  /  

464  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'urbanització de El Pujol. 1989/  /  1995/  /  
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737Expedient d'imposició de contribució especial pel finançament de l'obra 
d'urbanització dels nuclis antics de Sant Pau d'Ordal i Ordal

1990/  /  1991/  /  

464  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'urbanització del carrer Pere 
Grau de Lavern.

1990/  /  1992/  /  

468  Expedient d'imposició de CCEE per a les obres d'urbanització dels carrers de 
Sant Pau i Ordal.

1990/  /  1995/  /  

469  Notificacions de liquidació de les CCEE per a les obres d'urbanització dels 
carrers de Sant Pau i Ordal. (a veïns d'Ordal)

1991/  /  1991/  /  

470  Notificacions de liquidació de les CCEE per a les obres d'urbanització dels 
carrers de Sant Pau i Ordal. (a veïns de Sant Pau)

1991/  /  1995/  /  

752Expedient d'imposició de contribució especial de la urbanització de la zona 
esportiva de Lavern

1997/  /  1997/  /  

756Expedient d'imposició de contribució especial per la urbanització del sector 
escoles (c/ del Bosc, c/ Pere Grau i c/ sense nom)

1997/  /  1999/  /  

765Expedient d'imposició de contribució especial d'urbanització dels c/ 
Passadaines de l'Ordal i c/ Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal

1997/  /  2004/  /  

757Expedient d'imposició de contribució especial de la 3a fase de la urbanització 
del sector de les Escoles de Lavern

1999/  /  1999/  /  

757Expedient d'imposició de contribució especial de la 5a fase de la urbanització 
del sector de les Escoles de Lavern

1999/  /  1999/  /  

759Expedient d'imposició de contribució especial de la urbanització de la Plaça 
Montcau d'Ordal

1999/  /  2000/  /  

765Expedient d'imposició de contribució especial de la urbanització del c/ Sant 
Jordi i c/ Ponent

2000/  /  2000/  /  

767Expedient d'imposició de contribució especial per l'obra d'urbanització del c/ 
Penedès d'Ordal

2001/  /  2003/  /  

768Expedient d'imposició de contribució especial per l'obra del Refòs dels 
projectes d'urbanització dels carrers del Bosc, Pere Grau i accés al carrer de 
les escoles de Lavern

2001/  /  2003/  /  

775Expedient d'imposició de contribució especial del sector ponent de Sant Pau 
d'Ordal

2002/  /  2011/  /  

758Expedient d'imposició de contribució especial de la urbanització del c/ 
Montserrat d'Ordal

2003/  /  2004/  /  

779Expedient d'imposició de contribució especial de la urbanització del c/ de la 
Figuera d'Ordal

2003/  /  2004/  /  

774Expedient d'imposició de contribució especial de la 2a fase de la urbanització 
de la Plaça Subirats i espai central de Sant Pau d'Ordal

2005/  /  2005/  /  
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781Expedient d'imposició de contribució especial per la urbanització del c/ del 
Serral de Lavern

2005/  /  2005/  /  

791Expedient d'imposició de contribució especial de les obres d'urbanització barri 
Sant Joan.

2005/  /  2005/  /  

796Expedient d'imposició de contribució especial per la urbanització del c/ de la 
Font de Sant Pau d'Ordal

2006/  /  2006/  /  

793Expedient d'imposició de contribució especial per la urbanització del c/ de Can 
Rovira de Sant Pau d'Ordal

2006/  /  2007/  /  

784Expedient d'imposició de contribució especial per les obres d'arranjament del 
ferm del sector est c/ Bosc de Lavern

2007/  /  2007/  /  

4168Expedient d'imposició de contribució especialper les obres de Pavimentació del 
carrer del Centre de Can Cartró

2010/  /  2012/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

HISENDA FISCALITAT Drets, taxes i preus públics

419  Relacions de veïns que han declarat posseïr aparell radioreceptor i han satisfet 
l'impost de la llicència.

1937/  /  1943/  /  

419  Relacions de contribuents de l'Impost sobre la radioaudició. 1959/  /  1959/  /  

377  Padró de la taxa per cobrir les despeses per a la implantació del nou règim 
d'exacció de la Contribució urbana.

1974/  /  1974/  /  

446  Declaracions per a la taxa d'inspecció d'establiments. 1980/  /  1980/  /  

501  Liquidació de la taxa d'aprofitaments especials amb FECSA. 1981/  /  1986/  /  

282  Es troba dins dels expedients anuals de la guarderia ruralRelacions de contribuents per la taxa de la guarderia rural. 1981/  /  1988/  /  

501  Liquidació de la taxa d'aprofitaments especials amb FHSSA. 1986/  /  1986/  /  

446  Actes d'inspecció dels establiments per a la confecció del Padró. 1986/  /  1987/  /  

501  Liquidació de la taxa d'aprofitaments especials amb FECSA i FHSSA. 1988/  /  1988/  /  

446  Variacions en el Padró de la taxa per l'inspecció dels establiments. 1988/  /  1989/  /  

188  Expedients per a la modificació de les tarifes d'aigua. 1990/  /  1991/  /  

865Impressos d'autoliquidació taxes i tributs 1996/  /  1996/  /  

862Càlcul del preu públic per la prestació del servei de subministrament d'aigua 
potable a domicili

1996/  /  1998/  /  

862Exempció pagament de la tarifa de sanejament als nuclis rurals separats de 
Sant Sadurní

1998/  /  1998/  /  

4159Exempcions i bonificacions de les taxes del servei de recollida d'escombraries 2010/  /  2010/  /  

4158Exempcions i bonificacions de les taxes del servei de recollida d'ecombraries 2011/  /  2011/  /  

4161Exempcions i bonificacions al pagament de taxes corresponents al transport 
escolar

2011/  /  2013/  /  

4160Exempcions i bonificacions de les taxes del servei de recollida d'escombraries 2012/  /  2012/  /  

4160Exempcions i bonificacions de les taxes del servei de recollida d'escombraries 2013/  /  2013/  /  
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HISENDA FISCALITAT Multes

201  Expedient d'imposició de multa per blasfemar contra Deu. 1939/  /  1939/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per desobediència a les autoritats municipals. 1939/  /  1939/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per blasfemar contra Deu. 1940/  /  1940/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per insults al règim i a les autoritats. 1940/  /  1940/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per infringir la Llei del Descans Dominical. 1941/  /  1941/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per desobediència a les autoritats municipals. 1941/  /  1941/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per infringir la Llei del Descans Dominical. 1942/  /  1943/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per desobediència a les autoritats. 1951/  /  1951/  /  

297  Expedient d'imposició de multa a Francesc Bruna Cols per existència de femer 
al costat de vivenda.

1951/  /  1951/  /  

201  Expedient d'imposició de multa per infringir les Ordenances. 1954/  /  1954/  /  

1314Expedient sancionador en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor 1989/  /  1989/  /  

Codi 101.02.04.06.00

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

HISENDA FISCALITAT Quotes d'urbanització

750Expedient d'imposició de quota d'urbanització de la unitat d'actuació núm. 6: la 
Guàrdia

1993/  /  1993/  /  

1250Expedient d'imposició de quota d'urbanització per fer front a les despeses del 
Registre de la propietat als propietaris de les parcel·les incloses a l'àmbit de la 
UA Casablanca Sud

2003/  /  2003/  /  

1252Llistats, notificacions, cartes de recordatori dirigides als propietaris de la 
urbanització Casablanca Sud referides al pagament de la quota de 100 €

2004/  /  2005/  /  

781Expedient d'imposició de quota d'urbanització del c/ del Serral de Lavern (UA-8) 2005/  /  2005/  /  

793Expedient d'imposició de quota d'urbanització del c/ de Can Rovira de Sant Pau 
d'Ordal

2006/  /  2007/  /  

1323Expedient d'imposició de quota d'urbanització de la zona verda de La Guàrdia 2008/  /  2009/  /  

Codi 101.02.05.00.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS

491  Llibre d'actes de la Comissió d'Hisenda. 1952/  /  1955/  /  
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HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Municipal

491  Llibres d'actes de la Junta Municipal. 1902/  /  1924/  /  

Codi 101.02.05.02.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Pericial

491  Estats demostratius del número de perits repartidors de la Contribució territorial 
per a la renovació de la Junta pericial.

1865/  /  1899/  /  

491  Llibres d'actes de la Junta Pericial. 1906/  /  1962/  /  

491  Expedient de constitució de la Junta pericial del cadastre. 1928/  /  1928/  /  

491  Expedient de constitució de la Junta pericial de la Contribució territorial. 1953/  /  1953/  /  

491  Expedient sobre denegació de Rafel de Camps per formar part de la Junta 
pericial.

1965/  /  1965/  /  

865Actes reunió de la Junta Pericial 1996/  /  2002/  /  

Codi 101.02.05.03.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Comissió especial de comptes

412  Expedient de constitució de les Comissions d'avaluació i Junta general del 
repartiment.

1920/  /  1921/  /  

414  Expedients de constitució de les Comissions d'avaluació i Junta general del 
repartiment.

1925/  /  1927/  /  

415  Expedients de constitució de les Comissions d'avaluació i Junta general del 
repartiment.

1928/  /  1931/  /  

416  Expedients de constitució de les Comissions d'avaluació i Junta general del 
repartiment.

1932/  /  1937/  /  

416  Expedients de constitució de les Comissions d'avaluació i Junta general del 
repartiment.

1939/  /  1945/  /  
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HISENDA PÒSIT

283  Llibre d'actes de la Junta administradora del Pòsit. 1943/  /  1964/  /  

283  Correspondència del Pòsit. 1943/  /  1977/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1944/  /  1952/  /  

282  Expedients de concessions de prèstecs personals. 1945/  /  1952/  /  

282  Relacions de deutors a 31 de desembre de 1944 a 1954. 1945/  /  1954/  /  

283  Llibre de control de prèstecs. 1945/  /  1965/  /  

283  Llibre d'obligacions de prestecs personals. 1945/  /  1971/  /  

282  Llibre de cartes de pagament. 1946/  /  1957/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1952/  /  1957/  /  

282  Relacions de deutors a 31 de desembre de 1955 a 1967. 1956/  /  1968/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1957/  /  1961/  /  

282  Llibre de cartes de pagament. 1957/  /  1965/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1961/  /  1965/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1965/  /  1969/  /  

282  Acta de visita d'inspecció del pòsit. 1968/  /  1968/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1969/  /  1973/  /  

282  Llibre de cartes de pagament. 1969/  /  1976/  /  

282  Relacions de deutors a 31 de desembre de 1969 a 1975. 1970/  /  1976/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1973/  /  1975/  /  

283  Llibre de moviments de fons i partes mensuals. 1976/  /  1976/  /  

865Expedient de devolució del pòsit agrícoles dipoistats al Banc d'Espanya al 
Ministeri d'Agricultura

1999/  /  1999/  /  

Codi 101.02.08.00.00

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

HISENDA EMISSIÓ DE MONEDA

283  Relació nominal dels veïns que han canviat moneda catalana per moneda 
castellana.

1852/  /  1852/  /  
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PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig

518  Expedient d'aprovació de les tarifes per al subministrament d'aigua potable a 
l'urbanització Casa Blanca presentades per la Cooperativa d'Aigües de Casa 
Blanca.

1980/  /  1980/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig Aprofitament de cabals

517  Relacions i autoritzacions d'aprofitaments d'aigües subterrànies. 1958/  /  1983/  /  

346  Contracte concedint permís per realitzar prospeccions en terreny i opció de 
compra.

1974/  /  1974/  /  

346  Contracte de cessió de cabal d'aigua en compensació per antiga cessió. 1977/  /  1977/  /  

346  Contracte de cessió temporal de terreny i cabal d'aigua a favor de l'Ajuntament. 1978/  /  1978/  /  

346  Contracte de cessió de cabal d'aigua a El Lladoner a favor de l'Ajuntament. 1978/  /  1979/  /  

346  Contracte concedint permís per realitzar prospeccions en terreny i opció de 
cessió temporal.

1980/  /  1980/  /  

346  Contracte concedint permís per realitzar prospeccions en terreny i opció de 
cessió temporal.

1981/  /  1981/  /  

346  Conveni de cessió d'aigua del pou de Can Milà 1981/  /  2010/  /  

346  Contracte concedint permís per realitzar prospeccions en terreny i opció de 
cessió temporal.

1982/  /  1982/  /  

346  Contracte concedint permís per realitzar prospeccions en terreny a Can Batista, 
i opció de cessió temporal.

1983/  /  1983/  /  

346  Contracte de cessió gratuïta de cabal d'aigua a El Rebato a favor de 
l'Ajuntament.

1983/  /  1985/  /  

720  Expedient de cessió de terreny i drets per a la prospecció i captació d'aigües a 
Els Casots a favor de l'Ajuntament.

1983/  /  1997/  /  

517Projectes d'instal.lacions elèctriques en baixa tensió. Dipòsits d'els Casots, Can 
Rossell, l'Ordal

1985/  /  1985/  /  

517  D146/85Conveni regularitzador del règim transitori el servei de subministrament 
d'aigües a l'urbanització de Can Rosell.

1985/  /  1986/  /  

862Expedient sancionador per la manipulació del cabal de la font d'El Pago 1998/  /  1998/  /  

862Expedient sancionador per la manipulació d'aforament 1998/  /  1998/  /  

761Expedient de legalització pou de la Font Santa per a l'abastament d'aigua a la 
Torre-Ramona i el Rebato

2001/  /  2001/  /  
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Codi 101.03.02.02.00

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

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig Subministrament domiciliari 
d'aigua potable

517  Balanç i relació de comptes de la societat "Aigües de Lavern". 1954/  /  1955/  /  

518  Relacions d'aforaments. 1973/  /  1985/  /  

517  Pólisses de contracte de subministrament d'aigües entre veïns i l'Entitat 
Subministradora d'Aigües de Subirats.

1976/  /  1977/  /  

519  Expedients individuals d'aforaments. 1976/  /  1985/  /  

518  Registre de reparacions en aforaments. 1981/  /  1985/  /  

518  Fitxes de consum dels pous per al proveïment públic. 1985/  /  1990/  /  

520  Expedients individuals d'aforaments. 1986/  /  1986/  /  

521  Expedients individuals d'aforaments. 1987/  /  1987/  /  

522  Expedients individuals d'aforaments. 1988/  /  1988/  /  

523  Expedients individuals d'aforaments. 1989/  /  1989/  /  

524  Expedients individuals d'aforaments. 1990/  /  1990/  /  

525  Expedients individuals d'aforaments. 1991/  /  1991/  /  

525  Expedients individuals d'aforaments. 1992/  /  1992/  /  

527  Expedients individuals d'aforaments. 1993/  /  1993/  /  

862Expedients d'aforaments d'aigua manipulats 1993/  /  1994/  /  

528  Expedients individuals d'aforaments. 1994/  /  1994/  /  

529  Expedients individuals d'aforaments. 1995/  /  1995/  /  

862Sol·licituds d'altes i baixes o modificacions de cabals en el subministrament 
d'aigua

1995/  /  1999/  /  

530  Expedients individuals d'aforaments. 1996/  /  1996/  /  

862Expedients d'aforaments d'aigua manipulats 1996/  /  1996/  /  

861Relació de comptadors d'aigua per obres 1996/  /  1997/  /  

531  Expedients individuals d'aforaments. 1997/  /  1997/  /  

861Expedients individuals d'aforaments (1 al 50) 1998/  /  1998/  /  

862Expedients individuals d'aforaments (51 al 81) 1998/  /  1998/  /  

1312Relació de comptadors d'aigua per a obres 1998/  /  1998/  /  

862Relació de comptadors d'energia elèctrica afectats al servei d'aigua potable 1999/  /  1999/  /  

862Expedients individuals d'aforaments (1 al 3) 1999/  /  1999/  /  
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1312Sol·licitud de tarifes 2002 pel subministrament d'aigua per l'empresa 
concessionària

2001/  /  2001/  /  

1312Sol·licitud de tarifes 2005 pel subministrament d'aigua per l'empresa 
concessionària

2004/  /  2004/  /  

1312Sol·licitud de tarifes 2006 pel subministrament d'aigua per l'empresa 
concessionària

2005/  /  2005/  /  

1312Sol·licitud de tarifes 2008 pel subministrament d'aigua per l'empresa 
concessionària

2007/  /  2007/  /  

Codi 101.03.03.00.00

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

PROVEÏMENTS Mercats i fires

517  Actes de visita i denúncia. 1888/  /  1910/  /  

517  Llista d'establiments industrials i comercials que han de disposar de pesos i 
mesures.

1920/  /  1920/  /  

517  Actes d'inspecció. 1955/  /  1955/  /  

Codi 101.03.04.00.00

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

PROVEÏMENTS Atenció al consumidor

309  Expedients de consultes, sol·licituds i reclamacions. 1978/  /  1988/  /  

310  Expedients de consultes, sol·licituds i reclamacions. 1988/  /  1994/  /  

295  Expedient per a l'establiment d'un punt d'informació al consumidor. 1990/  /  1991/  /  

1324Expedient de queixa i reclamació sobre el servei de correus 1998/  /  1999/  /  

948Sol·licitud a Telefònica España de modificacions en les pàgines grogues i 
blanques referides al carrer i als nuclis de població de Subirats

2005/  /  2005/  /  

1324Expedient de queixa i reclamació sobre consum 2005/  /  2009/  /  

Codi 101.03.05.00.00

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

PROVEÏMENTS Escorxador

281  Relació de porcs sacrificats. 1941/  /  1943/  /  

281  Relació de cuirs procedents del sacrifici de bestiar. 1942/  /  1943/  /  

281  Relació de bestiar sacrificat pels industrials del municipi. 1968/  /  1978/  /  
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Codi 101.03.06.00.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

517  Mapa nacional de proveïments. 1950/  /  1950/  /  

Codi 101.03.06.01.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

Racionament

289  Notes de càrrec del Departament de Proveïments. 1937/  /  1937/  /  

289  Notes de càrrec de la Delegació Comarcal de Proveïments. 1937/  /  1937/  /  

289  Llibre diari d'ingressos i despeses del Departament de Proveïments. 1937/  /  1937/  /  

289  Rebuts d'entrega del Departament de Proveïments. 1937/  /  1937/  /  

289  Altes i baixes del Padró de racionament. 1937/  /  1938/  /  

289  Control sobre la producció i distribució de blat, ordi i farina a Subirats. 1937/  /  1938/  /  

289  Acta de decomís de carn. 1938/  /  1938/  /  

289  Cens d'habitants als efectes de racionament. 1939/  /  1939/  /  

532  Altes i baixes de racionament. 1939/  /  1943/  /  

533  Ordres de subministrament. 1939/  /  1943/  /  

289  Classificació de cartilles de racionament. 1940/  /  1940/  /  

289  Llibre de control dels proveïdors del racionament. 1942/  /  1942/  /  

289  Cens de clients de cartilles de racionamenrt inscrites en fleques. 1943/  /  1943/  /  

289  Relacions nominals dels titulars de les cartilles de racionament beneficiaris de 
reserva de blat.

1944/  /  1944/  /  

289  Cens d'adults. Padró de clients amb cupos de racionament inscrits per al 
suministrament d'articles.

1945/  /  1945/  /  

289  Acta de recompte de tarjetes de proveïment. 1948/  /  1948/  /  

897  Llibre de control dels proveïdors del racionament. 1949/  /  1952/  /  

289  Entrega de cupons de pa pel concepte de racionament individual. 1950/  /  1950/  /  

289  Actes i relació de veïns que accepten/renuncien al racionament de pa en règim 
d'excedentista.

1951/  /  1951/  /  

289  Resum mensual dels Padrons de clients de les tendes d'ultramarins i fleques. 1952/  /  1952/  /  
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Codi 101.03.07.00.00

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

PROVEÏMENTS Transport públic

295  Expedient contra el titular del servei públic de transport de viatgers per 
carretera entre Vilafranca i Sant Sadurní.

1950/  /  1952/  /  

404Sol·licitud de llicència de taxi 1979/  /  1979/  /  

295  Actes per a l'establiment del servei públic de transport de viatgers per carretera 
entre Sant Sadurní i Martorell.

1983/  /  1984/  /  

295  Expedient sobre els nous horaris de trens. 1986/  /  1986/  /  

295  Expedient per a l'instal·lació de marquesines. 1986/  /  1989/  /  

295  Expedient per a l'instal·lació de marquesines. 1991/  /  1991/  /  

295  Expedient de modificació de les expedicions i adaptació dels horaris en el 
servei públic regular de transport de viatgers per carretera entre Barcelona i 
Avinyonet.

1993/  /  1993/  /  

295  Expedient d'autorització per modificar l'itinerari del servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera entre Barcelona i Avinyonet.

1994/  /  1994/  /  

295  Expedient per a l'instal·lació de marquesines. 1995/  /  1998/  /  

943Expedient de les gestions i convenis amb Renfe 1995/  /  2004/  /  

943Enquesta municipal: millorar el servei de Renfe a l'estació de Lavern 2000/  /  2000/  /  

943Enquesta sobre el servei de l'autobús municipal 2003/  /  2003/  /  

Codi 101.03.08.00.00

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

PROVEÏMENTS Juntes i comissions 
municipals

517  Acta de constitució de la Junta local de recursos. 1943/  /  1943/  /  

Codi 101.04.00.00.00

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

SERVEIS SOCIALS

297Informe dels Serveis Socials a petició del Tribunal Tutelar de Menors 1985/  /  1985/  /  

944Actes de celebració organitzats per regidoria de Benestar Social (programa 
Noces d'Or, avis centenaris, Festa de la gent gran)

2003/  /  2005/  /  
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Codi 101.04.01.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Centres assistencials

297  Relació d'associacions encarregades de subministrar auxili a necessitats i 
malats.

1867/  /  1867/  /  

297  Sol·licituds d'ingrès en centres hospitalaris per pobres. 1942/  /  1960/  /  

944Expedients de sol·licitud i d'ingrés en centres 1994/  /  2003/  /  

Codi 101.04.02.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Cooperació i solidaritat

944Pla d'integració comarcal d'immigrants 2001/  /  2001/  /  

Codi 101.04.03.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Atenció als refugiats i 
víctimes de guerra

289  Rebuts de la Comissió Pro Refugiats. 1937/  /  1937/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1939/  /  1939/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1939/  /  1939/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1939/  /  1939/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1939/  /  1939/  /  

297  Control de tickets del subsidi al combatent. 1939/  /  1940/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1941/  /  1941/  /  

297  Sol·licitud de percepció del subsidi al combatent. 1944/  /  1944/  /  

297  Sol·licitud per ser acollida a la O.N.P.H.R.G. 1945/  /  1945/  /  

297  Sol·licitud per ser acollida a la O.N.P.H.R.G. 1945/  /  1945/  /  

297  Sol·licitud per ser acollida a la O.N.P.H.R.G. 1945/  /  1945/  /  

297  Nómines de les pensions de la O.N.P.H.R.G. 1945/  /  1948/  /  

297  Sol·licitud de per ser acollida a la O.N.P.H.R.G. 1946/  /  1946/  /  

297  Sol·licitud per acollir-se als beneficis en concepte de mutilat de guerra. 1976/  /  1976/  /  
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Codi 101.04.04.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Assistència social

289  Llibre de comptes del Plat Únic. 1939/  /  1941/  /  

297  Expedients personals per a la concessió del subsidi a la vellesa. 1940/  /  1985/  /  

289  Acta de traspàs de les existències de tickets del Plat Únic. 1942/  /  1942/  /  

297Expedient de l'Ajuda Mútua Local promoguda per la Creu Roja Espanyola-
Assamblea Local de Vilafranca

1950/  /  1951/  /  

297  Llibre d'actes de la Comissio d'ajuda familiar. 1957/  /  1957/  /  

297  Relació de donatius per les víctimes de les inundacions. 1962/  /  1962/  /  

297  Expedients personals per a la concessió d'ajuts. 1989/  /  1994/  /  

297  D1/90Memòria anual dels serveis socials. 1990/  /  1990/  /  

944Expedient del programa del Servei d'assistència domiciliària (SAD) 1991/  /  2006/  /  

944Sol·licituds d'Ajut individual de menjador curs 97-98 1997/  /  1997/  /  

944Expedients individuals de sol·licitud d'ajut 1998/  /  2004/  /  

944Ajuts a les famílies amb infants menors de 3 anys i per a famílies nombroses 
amb infants menors de 6 anys de la Generalitat de Catalunya

2003/  /  2003/  /  

944Ajuts complementaris a la pensió de viudetat de la Generalitat de Catalunya 2003/  /  2003/  /  

944Expedient de sol·licitud de dades de famílies nombroses al Departament de 
Benestar i Família

2004/  /  2004/  /  
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Codi 101.04.05.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Actuacions contra l'atur 
laboral. Orientació 
professional

201  Actes d'inspecció i infracció de treball. 1910/  /  1912/  /  

297  Cens patronal. 1919/  /  1919/  /  

201  Expedient d'imposició de multa contra el propietari per contractació de jornaler 
foraster.

1932/  /  1932/  /  

201  Expedient de denúncia contra el propietari per incompliment de legislació 
laboral.

1932/  /  1932/  /  

201  Denúncia contra el propietari  per incompliment de legislació laboral. 1933/  /  1933/  /  

201  Expedient de denúncia contra varis propietaris per incompliment de legislació 
laboral.

1933/  /  1933/  /  

201  Expedient de denúncia contra el propietari per perjudicis a la població obrera 
agrícola.

1934/  /  1934/  /  

201  Expedient de denúncia contra el propietari  per perjudicis a la població obrera 
agrícola.

1934/  /  1934/  /  

201  Expedient de denúncia contra el propietari per perjudicis a la població obrera 
agrícola.

1934/  /  1934/  /  

297  Cens de conreadors i propietaris. 1935/  /  1936/  /  

201  Enquesta sobre migracions de treballadors. 1959/  /  1959/  /  

1326Pacte Territorial de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'Alt Penedès 2000/  /  2001/  /  

1318Subvencions Servei d'Ocupació (SOC):  ADOL de medi ambient 2003/  /  2008/  /  

1326Adhesió al Pacte Territorial de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'Alt 
Penedès

2004/  /  2004/  /  

1322Subvencions Servei d'Ocupació (SOC): 107-S ajuts per a realizar projectes i 
accions per a l'ocupació amb les entitats locals

2008/  /  2008/  /  

Codi 101.04.06.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Juntes i Comissions, 
Patronats, Junta local de 
Reformes Socials

297  Acta de constitució del Patronat local de l'homenatge a la vellesa. 1925/  /  1925/  /  

297  Partes d'accidents de treball. 1930/  /  1967/  /  

297  Expedient de constitució de la Junta local de protecció a la infància. 1939/  /  1939/  /  

297  Expedient de constitució de la Comissió local de subsidi al combatent. 1939/  /  1939/  /  
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Codi 101.05.00.00.00

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

SANITAT

1328Adhesió a l'elaboració d'un Pla comarcal de drogues a l'Alt Penedès 1998/  /  2009/  /  

1328Sol·licitud de creació de diversos serveis a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 1999/  /  2000/  /  

1328Sol·licitud al Servei Català de Salut d'un vehicle medicalitzat per a la comarca 1999/  /  2005/  /  

1328Consorci del Govern Territorial de salut de l'Alt Penedès 2008/  /  2009/  /  

Codi 101.05.01.00.00

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

SANITAT Cementiri i serveis funeraris

291  Llibre de caixa del cementiri de Lavern. 1932/  /  1934/  /  

291  Expedient per a la expedició d'un títol de propietat de nínxol i ossera al 
Cementiri de Sant Pau.

1933/  /  1933/  /  

291  Cens caní 1933/  /  1934/  /  

291  Llibre de caixa del cementiri d'Ordal. 1933/  /  1934/  /  

291  Llibre registre d'enterraments del cementiri de Sant Pau d'Ordal. 1950/  /  1955/  /  

296  Llibre registre de ninxols. 1950/  /  1989/  /  

291  Cens caní 1953/  /  1954/  /  

291  Llibre registre d'inhumacions, exhumacions i incenaracions. 1976/  /  1978/  /  

942Canvis de titulars, altes i baixes dels nínxols 1979/  /  1989/  /  

1328  Expedient d'autorització de les obres de reforma del cementiri municipal de 
Sant Pau d'Ordal.

1991/  /  1993/  /  

1328Autorització obertura nínxols 1991/  /  1994/  /  

942Autorització d'exhumació de cadàver 1992/  /  1998/  /  

942Autorització d'exhumació de cadàver 1992/  /  1998/  /  

942Canvis de titulars, altes i baixes dels nínxols 1992/  /  2000/  /  

942Llicències per a donar sepultura 1993/  /  2002/  /  

1328Expedient de trasllat de restes 1996/  /  1996/  /  

942Canvis de titulars, altes i baixes dels nínxols 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.05.02.00.00

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

SANITAT Epidèmies i contagis

292  Conveni amb la Diputació de Barcelona per al servei d'aïllament i assistència 
de malalts contagiosos.

1928/  /  1928/  /  

Codi 101.05.03.00.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

288  Llibre registre de control de cloracions a la piscina d'Ordal. 1984/  /  1985/  /  

296  D156/85Curset de manipuladors d'aliments. 1985/  /  1986/  /  

1329Inspecció sanitària de restaurants i establiments de venda de productes 
alimentaris

1996/  /  2003/  /  

1270Analítiques de les aigües residuals de les EDAR'S de Subirats 1999/  /  1999/  /  

1270Resultats analítics de les aigües residuals 2001/  /  2001/  /  

1271Analítiques de les aigües residuals 2003/  /  2004/  /  

1271Analítiques de les aigües residuals de la depuradora del polígon industrial de 
Can Bas

2005/  /  2005/  /  

1271Analítiques de les aigües residuals de la urbanització Casablanca Sud 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.05.03.01.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Vigilància d'aigua per consum 
públic

288  Anàlisis d'aigua. 1930/  /  1936/  /  

288  Partes setmanals de control de cloracions. 1972/  /  1973/  /  

288  Partes setmanals de control de cloracions. 1976/  /  1979/  /  

288  Partes setmanals de control de cloracions. 1980/  /  1981/  /  

288  Partes setmanals de vigilància de la qualitat sanitària de les aigües de 
proveïment public.

1981/  /  1982/  /  

288  Partes setmanals de vigilància de la qualitat sanitària de les aigües de 
proveïment públic.

1983/  /  1985/  /  

288  Llibre registre de control de cloracions a Lavern. 1984/  /  1985/  /  

288  Llibre registre de control de cloracions a Ca l'Avi. 1984/  /  1985/  /  

288  Llibre registre de control de cloracions a Can Cartró. 1984/  /  1985/  /  

288  Llibre registre de control de cloracions a Sant Pau d'Ordal. 1984/  /  1985/  /  

288  Expedient d'incorporació de Subirats al Servei de Laboratori d'anàlisi d'aigües 
de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

1988/  /  1989/  /  

288  Analisi minim d'aigües. 1989/  /  1993/  /  

941Informes sobre el control sanitari de l'aigua de la xarxa de distribució 1996/  /  2000/  /  

941Informes del programa de vigilància de l'estat sanitari de les xarxes de 
subministrament d'aigua

1997/  /  1997/  /  

941Informes inspecció sanitària i programa de vigilància de la qualitat sanitària de 
les aigües de consum

1999/  /  2000/  /  

941Informes sobre el control sanitari de l'aigua de la xarxa de distribució 2001/  /  2005/  /  

Codi 101.05.03.02.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Vigilància  de productes de 
consum

292  Acta d'inspecció i presa de mostres de productes alimentaris. 1947/  /  1947/  /  
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Codi 101.05.03.03.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Control sanitari de la població

292  Relació de persones a qui se'ls ha aplicat la vacuna antiveròlica. 1953/  /  1953/  /  

292  Relació de sol·licituds per a ser vacunats contra la paràlisi infantil. 1960/  /  1960/  /  

286Programa de salut escolar i campanyes de vacunació 1997/  /  1997/  /  

Codi 101.05.03.04.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Desinfecció i desratització

286  Ponència Municipal de Sanitat Escolar. 1976/  /  1976/  /  

286  Revisió medica escolar. 1982/  /  1982/  /  

286  Fitxes individuals de la revisió medica escolar. 1983/  /  1983/  /  

286  Fitxes individuals de la revisió medica escolar. 1984/  /  1984/  /  

286  Fitxes individuals de la revisió medica escolar. 1985/  /  1985/  /  

286  Fitxes individuals de la revisió medica escolar. 1987/  /  1987/  /  

286  D68/88Revisió medica escolar. 1988/  /  1988/  /  

286  Revisió medica escolar. 1991/  /  1994/  /  

Codi 101.05.03.05.00

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

SANITAT Inspecció sanitària. Laboratori 
municipal

Denúncies per infracció 
sanitària

292  Expedients d'inspecció sanitària. 1985/  /  1992/  /  

292  Qüestionari per a l'elaboració del llibre verd del medi ambient de la regió 
sanitària Costa de Ponent.

1992/  /  1992/  /  

Codi 101.05.04.00.00

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

SANITAT Personal facultatiu, cos mèdic 
municipal

292  Actes de pressa de possessió de personal sanitari. 1939/  /  1987/  /  

292  Expedient d'al·legacions al Decret 84/1985 de reforma de l'atenció primària de 
Salut a Catalunya.

1985/  /  1986/  /  

292  Expedient d'organització dels serveis de l'ATS Practicant de Subirats. 1986/  /  1986/  /  
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Codi 101.05.05.00.00

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

SANITAT Centres sanitaris municipals

1328Contracte d'arrendament del local del consultori de Can Cartró 1998/  /  1998/  /  

1328Permís d'obertura del consultori de Sant Pau d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

1328Adscripció dels nuclis de Can Batista, el Rebato, Torre Ramona i Casablanca a 
l'Àrea Bàsica Sanitària de Sant Sadurní

1999/  /  2001/  /  

Codi 101.05.06.00.00

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

SANITAT Farmàcies

292  Expedient de legalització de la farmàcia 1945/  /  1945/  /  

292  Memòria dels serveis prestats per l'inspector farmacèutic municipal. 1960/  /  1960/  /  

292  Expedient de permuta de les farmàcies de Sant Pau d'Ordal i Pla del Penedès 
de Rafel Hernandez Massana.

1985/  /  1985/  /  
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Codi 101.05.08.00.00

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

SANITAT Serveis veterinaris

292  Relació de propietaris que han vacunat els seus gossos. 1948/  /  1950/  /  

281  Relació de porcs sacrificats en matança domiciliària. 1949/  /  1950/  /  

281  Relació de porcs sacrificats en matança domiciliària. 1950/  /  1951/  /  

292  Vacunació de gossos. 1956/  /  1956/  /  

292  Cens caní 1957/  /  1957/  /  

292  Cens caní 1958/  /  1958/  /  

292  Cens caní 1959/  /  1959/  /  

292  Cens caní 1960/  /  1960/  /  

292  Cens caní 1961/  /  1961/  /  

292  Cens caní 1962/  /  1962/  /  

292  Vacunació de gossos. 1962/  /  1970/  /  

292  Cens caní 1963/  /  1963/  /  

292  Cens caní 1964/  /  1964/  /  

292  Cens caní 1967/  /  1967/  /  

292  Relació de bestiar boví vacunat contra la bucelosis. 1968/  /  1968/  /  

292  Cens caní 1968/  /  1968/  /  

292  Cens caní 1970/  /  1970/  /  

292  Relació de gossos vacunats. 1971/  /  1971/  /  

292  Cens caní 1971/  /  1971/  /  

292  Relació de gossos vacunats. 1972/  /  1972/  /  

292  Cens caní 1972/  /  1972/  /  

292  Relació de gossos vacunats. 1973/  /  1973/  /  

292  Cens caní 1975/  /  1975/  /  

444  Tarjetes sanitàries de gossos que han causat baixa. 1976/  /  1985/  /  

292  Expedients de denúncia per  gossos. 1985/  /  1989/  /  

445  Tarjetes sanitàries de gossos que han causat baixa. 1986/  /  1997/  /  

292  Vacunació de gossos. 1988/  /  1996/  /  

292  Conveni amb el Consell Comarcal per a la recollida d'animals domèstics. 1992/  /  1993/  /  

292  Enquesta sobre coloms i altres animals urbanitzats. 1993/  /  1993/  /  
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928Expedient general de la recollida d'animals abandonats 1995/  /  1997/  /  

928Padró de gossos 1995/  /  1998/  /  

928Cens de vacunació canina 1999/  /  2002/  /  

928Expedient general del cens municipal d'animals domèstics 1999/  /  2003/  /  

928Cens municipal d'animals domèstics 2003/  /  2008/  /  

928Expedient recollida de gats abandonats a Cantallops 2004/  /  2004/  /  

928Requeriments per a la inscripció en el cens municipal d'animals 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.05.09.00.00

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

SANITAT Neteja viària, recollida i 
tractament de residus sòlids

295  Enquesta sobre empreses que aboquen aigües residuals. 1955/  /  1955/  /  

295  Enquesta municipal per al Pla provincial de tractament de residus sòlids. 1975/  /  1975/  /  

295  Expedients de retirada i desguàs de vehicles abandonats a la via pública. 1984/  /  1996/  /  

295  Expedient de denúncia contra abocador il·legal. 1987/  /  1987/  /  

295  Informe sobre abocador il·legal 1988/  /  1988/  /  

295  Expedient de neteja d'abocador il·legal situat al costat del dipòsit de Can 
Freixenet.

1988/  /  1988/  /  

295  Qüestionari per l'Estudi sobre el sistema de recollida, transport i tractament de 
residus domèstics a l'Alt Penedès.

1991/  /  1991/  /  

295  Inventari d'abocadors incontrolats realitzat pel Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès.

1991/  /  1991/  /  

295Pressupost planta de tractament de  R.S.U 1992/  /  1992/  /  

295Estudi del cost del servei de recollida d'escombraries per a la determinació de 
les tarifes

1992/  /  1992/  /  

295  Expedient sancionador contra abocador il·legal a Ordal. 1995/  /  1995/  /  

295  Expedient sancionador contra abocador il·legal de Can Vendrell propietat de 
l'Ajuntament.

1995/  /  1995/  /  

295  Qüestionari per a l'actualització del Registre Informatiu de Recursos Ambientals. 1995/  /  1995/  /  

1329Reorganització de la prestació del servei de la màquina escombradora 1996/  /  2000/  /  

1314  Expedients de retirada i desguàs de vehicles abandonats a la via pública. 1997/  /  2004/  /  

1329Producció de la deixalleria 1998/  /  2004/  /  

1329Gestió i explotació de la deixalleria 1999/  /  2005/  /  

1329Cens contenidors de recollida sel.lectiva i dades recollida 2000/  /  2000/  /  

1329Dades recollida envasos 2000/  /  2004/  /  

1329Dades recollida selectiva 2001/  /  2004/  /  

1315  Expedients de retirada i desguàs de vehicles abandonats a la via pública. 2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.05.10.00.00

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

SANITAT Juntes i comissions 
municipals

292  Proposta de vocals elegibles per a la renovació de la Junta municipal de 
Sanitat.

1860/  /  1860/  /  

292  Proposta de vocals elegibles per a la renovació de la Junta municipal de 
Sanitat.

1865/  /  1865/  /  

292  Llibre d'actes de la Junta Local de Sanitat. 1910/  /  1961/  /  

Codi 101.06.00.00.00

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

OBRES I URBANISME

347Proposta d'ordenació de l'indret de la cruïlla del carrer de la zona esportiva i a 
carretera i aparcament frl resraurant Pubill

1988/  /  1988/  /  

Codi 101.06.01.00.00

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

OBRES I URBANISME Planejament

723  Expedient de delimitació de travessies i zones urbanes. 1979/  /  1980/  /  

723  Expedient de declaració de sobrant de via pública en el PK 4,000 a 4,225 de la 
ctra. C-243.

1988/  /  1989/  /  

723  Expedient de delimitació de travessies i zones urbanes. 1991/  /  1992/  /  
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Codi 101.06.01.02.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Pla General d'Ordenació 
Urbana/ Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal

341  Actes delimitació de cascs urbans, a efectes d'establir les línies d'edificació en 
vies provincials (Sant Pau, Lavern, Els Casots)

1966/  /  1970/  /  

341 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla General d'Ordenació de Subirats. 1966/  /  1971/  /  

341 El document no indica data. Planos urbans del nuclis de població del municipi de Subirats. 1975/  /  1975/  /  

341  Expedient de modificació del Pla General d'Ordenació de Subirats en el sector 
Can Bas - Can Batlle.

1976/  /  1977/  /  

394  Expedient d'aprovació de la revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. 1979/  /  1988/  /  

342  Planos topogràfics del nuclis de població del municipi de Subirats. 1980/  /  1980/  /  

396Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 1981/  /  1981/  /  

396  Documentació de caràcter informatiu per a la revisió del Pla General 
d'Ordenació del Municipi.

1981/  /  1981/  /  

396  Informe sobre la finca de Can Rialt en el Pla General d'Ordenació del Municipi. 1981/  /  1981/  /  

397Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 1.1 a IU 1.18 i IU 2.1 a 2.2.

1981/  /  1981/  /  

398Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 3.1 a IU 3.30.

1981/  /  1981/  /  

399Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 3.31 a IU 3.46 i IU 4.1 a 4.19.

1981/  /  1981/  /  

399Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Memòria, programa 
d'actuació, estudi econòmic financer

1981/  /  1981/  /  

400Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Memòria i 
Normes urbanístiques.

1981/  /  1981/  /  

400Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Avanç Pla  i Planos AP 1 a 
AP 2.

1981/  /  1981/  /  

401Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Planos PG 1 a 
PG 6.

1981/  /  1981/  /  

406Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Planos PG 7 a 
PG 33.

1981/  /  1981/  /  

407Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Informació urbanística vol. I i II

1981/  /  1981/  /  

407 Pla aprovat definitivament el 5-11-1986. Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 1.1 a IU 1.10.

1981/  /  1981/  /  
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424Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 1.11 a IU 1.18, IU 2.1 a IU 2.2, i IU 3.1 a IU 3.10.

1981/  /  1981/  /  

425Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
Planos IU 3.11 a IU 3.46.

1981/  /  1981/  /  

426Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Avanç Pla. Memòria i Planos 
AP 1 a AP 2.

1981/  /  1981/  /  

427Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Planos PG 1 a 
PG 4.

1981/  /  1981/  /  

427 Pla aprovat definitivament el 5-11-1986. Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Memòria. 1981/  /  1981/  /  

428 Pla aprovat definitivament el 5-11-1986. Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Normes 
urbanístiques vol. I i II.

1981/  /  1981/  /  

428 Pla aprovat definitivament el 5-11-1986. Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Planos PG 5 a 
PG 37.

1981/  /  1981/  /  

1201Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Informació Urbanística. 
(Còpia)

1981/  /  1981/  /  

1201Revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. Pla General. Normes 
urbanístiques vol. I i II. (còpia)

1981/  /  1981/  /  

396  Proposta de suspensió d'atorgament de llicències d'obres per revisió del Pla 
General d'Ordenació del Municipi.

1985/  /  1985/  /  

395 És una còpia diligenciada i foliada d'una part de l'original. Expedient d'aprovació de la revisió del Pla General d'Ordenació del Municipi. 1985/  /  1986/  /  

396  Expedient de sol·licitud de modificació del Pla General d'Ordenació del Municipi 
per a la construcció d'una casa de colònies per a disminuïts a la zona del 
Castell de Subirats.

1989/  /  1989/  /  

1199Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal

1989/  /  1990/  /  

1205Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): requalificació 
d'una zona contigua a la pedrera del Telègraf

1990/  /  1999/  /  

1202Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM)

1991/  /  1992/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): conjunt 
parroquial de Lavern

1991/  /  1992/  /  

1213Expedient de modificació denegades de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM)

1991/  /  1995/  /  

1202Text refòs de la modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM)

1992/  /  1992/  /  
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1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ordenació 
sector del Castell (residència disminuïts)

1992/  /  1995/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació del 
sòl urbà del poble d'Ordal, sector accés de Llevant.

1992/  /  2000/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): sectors c/ de 
la Font de Sant Pau, c/ Sant Jordi i c/ Llevant a Ordal, i Can Julià de Lavern

1993/  /  1993/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació del 
sòl urbà del poble d'Ordal, sector c/ Sant Jordi de Subirats

1993/  /  1994/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): Can Julià de 
Lavern de Subirats

1993/  /  1994/  /  

1203Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació del 
sòl urbà al poble de Sant Pau d'Ordal, sectors c/ de la Font

1993/  /  1995/  /  

1204Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ordenació c/ 
Montseny

1994/  /  1996/  /  

1204Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ordenació de 
la Guàrdia

1995/  /  1996/  /  

1204Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): introducció 
de la figura d'agregats rurals, als nuclis Camí de Can Panxa i Can Bas de 
Subirats.

1995/  /  1996/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació 
usos en la zona d'activitat industrial

1995/  /  1996/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació 
edificació màxima dels cellers en sòl d'interès agrícola

1995/  /  1996/  /  

1204Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de 
qualificació urbanística de Lavern

1995/  /  1998/  /  

1204Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació del 
sòl urbanitzable als agregats rurals de Can Bas

1996/  /  1997/  /  
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1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ajust de 
límits dels agregats rurals de Can Bas

1996/  /  1997/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): modificació 
article 29.2 de les Normes urbanístiques del PGOUM.

1996/  /  1997/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació 
edificació màxima de les construccions agrícoles complementàries de Subiratsl

1996/  /  1997/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de 
qualificació de terreny situat al c/ del Bosc, 7 de Lavern

1996/  /  1998/  /  

1212Expedient de modificació denegades de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM)

1996/  /  2001/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de la 
qualificació urbanística d'un terreny al c/ del Bosc de Lavern

1998/  /  1999/  /  

1206Expedient de modificació puntual de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): modificació 
dels límits del polígon d'actuació 1, Casablanca Sud de Subirats.

1998/  /  1999/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de qualificació d'un 
terreny situat al c/ Penedès de Subirats

1998/  /  1999/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): reforma per a ús educatiu 
de l'edificació existent al costat de la urbanització Can Rossell

1998/  /  2000/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de qualificació 
urbanística d'un terreny a Torre Ramona de Subirats

1999/  /  1999/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): traçat del c/ Moreres de la 
urbanització Casablanca Sud

1999/  /  1999/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació sòl urbà al c/ 
Bosc de Lavern

1999/  /  2000/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de qualificació 
urbanística d'un terreny a ca l'Avi de Subirats

2000/  /  2000/  /  
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1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): modificació article 276 de 
les Ordenances urbanístiques

2000/  /  2000/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): modificació article 279 
relatiu a la construcció d'hivernacles en sòl no urbanitzable de Subirats

2001/  /  2001/  /  

1207Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació sòl urbà a 
Cantallops de Subirats

2001/  /  2003/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de classificació d'un 
terreny al Pago

2001/  /  2008/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ordenació a la zona 
d'agregats rurals d'edificació agrupada

2002/  /  2003/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de sistema 
d'actuació a la UA-6, La Guàrdia

2002/  /  2003/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): modificació article 296 
normes urbanístiques de Subirats

2002/  /  2003/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de qualificació d'un 
terreny destinat a equipament al c/ de les Escoles de Lavern

2002/  /  2003/  /  

1209Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació de la superfície 
edificable d'un terreny al c/ Pau Xic

2002/  /  2004/  /  

1211Expedient de modificació denegades de pla general d'ordenació urbanística 
municipal/pla d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM)

2002/  /  2006/  /  

1209Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de classificació d'un 
terrney a Sant Pau d'Ordal, per construir un centre d'ensenyament primari

2002/  /  2007/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de classificació d'un 
terreny a Can Rovira

2002/  /  2008/  /  

1208Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de classificació d'un 
terreny a Can Rovira

2002/  /  2008/  /  
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1209Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de classificació d'un 
terrenys a Ordal, Lavern i Parc Logístic

2003/  /  2004/  /  

1210Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): ampliació de l'equipament 
escolar del nucli de Sant Pau d'Ordal

2005/  /  2009/  /  

1210Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): fixació superfície mínima 
dels habitatges i l'obligatorietat de reserva d'espais per aparcament de Subirats

2007/  /  2007/  /  

1210Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM): canvi de qualificació d'un 
terreny a Sant Pau d'Ordal

2007/  /  2007/  /  

1210Expedient de modificació de pla general d'ordenació urbanística municipal/pla 
d'ordenació urbanística municipal (PGOUM/POUM). Modificació d'una finca 
(denegada)

2008/  /  2011/  /  

Codi 101.06.01.04.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Normes subsidiàries i 
complementàries

395  Informe sobre les Normes subsidiàries de planejament de Torrelavid. 1986/  /  1987/  /  
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Codi 101.06.01.06.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Plans parcials

483  Projecte d'eixample i noves alineacions de carrers a Sant Pau. 1937/  /  1937/  /  

393  Expedient d'aprovació de l'alineació del carrer de davant de la Casa de la Vila a 
Sant Pau d'Ordal.

1944/  /  1944/  /  

393  Expedient d'aprovació de l'ampliació de la plaça de davant de la Casa de la Vila 
a Sant Pau d'Ordal.

1947/  /  1949/  /  

483  Projecte d'alineació del carrer de Lavern. 1949/  /  1949/  /  

478 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació Casablanca promogut per particular 1960/  /  1974/  /  

467 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació Muntanya Rodona promogut per particular 1967/  /  1979/  /  

483 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació Can Rosell 1967/  /  1979/  /  

430 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació del Polígon Industrial de Can Bas promogut per 
particular

1971/  /  1978/  /  

440  Avanç del Pla Parcial d'Ordenació Cal Almirall promogut per particular 1972/  /  1972/  /  

435 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació del Polígon Industrial Noia - Lavernó. 1973/  /  1976/  /  

434 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'Ordenació Can Bosch de Noia promogut per particular 1974/  /  1978/  /  

341 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Pla Parcial d'ordenació del sector Salerm (Can Bas - Can Batlle) promogut per 
particular

1975/  /  1977/  /  

430  Enquesta sobre sól industrial. 1979/  /  1979/  /  

478  Informes urbanístics sobre els Plans Parcials d'Ordenació de Can Rosell, 
Muntanya Rodona i Casablanca.

1982/  /  1982/  /  

1213Expedient de pla parcial urbanístic sector I de desenvolupament industrial Molí 
d'en Bosc de Subirats

1994/  /  2000/  /  

1214Expedient de pla parcial urbanístic sector I de desenvolupament industrial Molí 
d'en Bosc de Subirats

1994/  /  2000/  /  

1263Modificació del Pla parcial Parc Logístic de l'Alt Penedès. Polígon industrial de 
Can Bosc. Promotor: Coperfil Group, SA

2000/  /  2004/  /  

1262Modificació del Pla parcial Parc Logístic de l'Alt Penedès 2001/  /  2001/  /  

1262Modificació del Pla parcial Parc Logístic de l'Alt Penedès 2001/  /  2001/  /  

1263Projecte de compensació del propietari únic en desenvolupament del Pla 
parcial del Parc Logístic de l'Alt Penedès

2001/  /  2001/  /  

1262Pla parcial Parc Logístic de l'Alt Penedès, sector II (no tramitat) 2001/  /  2003/  /  

1263Expedient de tramitació del projecte de compensació del Pla parcial del Parc 
Logístic de l'Alt Penedès

2001/  /  2008/  /  
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Codi 101.06.01.07.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Plans especials

347  Expedient de sol·licitud per a la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior 
a Lavern.

1988/  /  1988/  /  

1277Expedient d'aprovació de pla especial de millora urbana de l'accés de llevant 
del nucli de Lavern

1988/  /  1990/  /  

1277Expedient d'aprovació de pla especial urbanístic de la zona situada entre 
l'avinguda de la zona esportiva i la carretera de Sant Pau a Pla del Penedès, en 
el nucli de Lavern

2003/  /  2004/  /  

1277Expedient d'aprovació de pla especial de millora urbana del sector de llevant 
del nucli urbà de Lavern (Cal Pubill)

2004/  /  2006/  /  

1277Expedient d'aprovació de pla especial de turisme rural. Allotjaments rurals Ca la 
Filomena

2007/  /  2009/  /  

1286Pla especial de turisme rural. Allotjaments rurals Ca la Filomena 2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.06.01.08.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Estudis de detall

483  Estudi de detall del sector sud del casc urbà d'Ordal. 1975/  /  1975/  /  

493  Estudi de detall de la prolongació del carrer de les Flors de Cal Cartró. 1980/  /  1980/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall de l'illa contigua al c/. Antoni 
Casanovas, al nucli de Lavern

1993/  /  1993/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall de modificació de la línia edificatòria de 
l'illa delimitada entre el c/ de la Penya i les avingudes de Mas Granada i 
Barcelona, a Ordal

1994/  /  1994/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall per a la construcció de dos habitatges 
al c/ Montseny de Sant Pau d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall per a la modificació de l'ordenació de la 
zona de clau 3 amb façana al sud del c/ sense nom de la zona de les Escoles 
de Lavern

1998/  /  1998/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall de l'avinguda de la zona esportiva de 
Lavern

1998/  /  1999/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall per modificar l'ordenació de la zona 
clau 3 amb façana nord de l'avinguda dels Països Catalans de Lavern

1999/  /  2000/  /  

1281Proposta d'estudi de detall per l'ordenació de les edificacions situades al costat 
nord d'un sector del c/ Pere Grau de Lavern

2000/  /  2000/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall de la modificació d'alineacions al c/ de 
Can Rovira de Sant Pau d'Ordal

2002/  /  2002/  /  

1281Expedient d'aprovació d'estudi de detall al carrer de la zona esportiva de Lavern 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.06.01.09.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Projectes d'urbanització

483  Projecte d'urbanització dels carrers Mn. Massana i Sant Pau a Sant Pau d'Ordal. 1955/  /  1955/  /  

434 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Projecte d'urbanització del Polígon Industrial Can Bas promogut per particulars 1974/  /  1976/  /  

438 És el projecte original realitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia (amb segell i signatura de Sant Sadurní) 

Projecte d'urbanització del polígon núm. 5 del Pla Parcial d'Ordenació del 
Sector Industrial Noia - Lavernó. (Capítols 0-2)

1977/  /  1977/  /  

440 És el projecte original realitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia (amb segell i signatura de Sant Sadurní) 

Projecte d'urbanització del polígon núm. 5 del Pla Parcial d'Ordenació del 
Sector Industrial Noia - Lavernó. (Capítols 3-5)

1977/  /  1977/  /  

441 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Projecte d'urbanització del polígon núm. 5 del Pla Parcial d'Ordenació del 
Sector Industrial Noia - Lavernó.

1977/  /  1979/  /  

496Normativa del c/ del Sol d'Ordal 1980/  /  1980/  /  

483  Projecte de parcel·lació i urbanització del sector sud del casc urbà d'Ordal. 1980/  /  1981/  /  

442 Inclou expedient d'aprovació i projecte. Projecte d'urbanització del polígon núm. 6 del Pla Parcial d'Ordenació del 
Sector Industrial Noia - Lavernó.

1980/  /  1982/  /  

349  Projecte d'urbanització de Casablanca Nord. 1981/  /  1981/  /  

349  Projecte d'urbanització de la Muntanya Rodona. 1981/  /  1981/  /  

368  Projecte d'urbanització de la Guàrdia. 1981/  /  1981/  /  

493  Projecte d'urbanització de la prolongació del carrer de les Flors de Cal Cartró. 1981/  /  1981/  /  

483  Projecte d'urbanització de la plaça i carrers de Torreramona. 1981/  /  1988/  /  

441  Projecte d'urbanització d'un tram de l'accés a Can Rosell. 1983/  /  1983/  /  

1283Projecte d'urbanització dels cascs urbans de Subirats 1988/  /  1989/  /  

1284Plànols del projecte d'urbanització dels cascs urbans de Subirats 1988/  /  1989/  /  

1284Pressupostos del projecte d'urbanització dels cascs urbans de Subirats 1988/  /  1989/  /  

1282Projecte d'urbanització d'una plaça a Can Cartró 1989/  /  1989/  /  

1285Projecte d' urbanització del c/ de les Miqueles a Sant Pau d'Ordal 1989/  /  1990/  /  

1285Projecte d' urbanització del c/ Catalunya a Sant Pau d'Ordal 1989/  /  1990/  /  

1282Projecte d'urbanització c/ Llevant, sector Sud de Sant Pau d'Ordal 1990/  /  1990/  /  

1285Projecte d' urbanització del c/ de Llevant a Sant Pau d'Ordal (sector Nord) 1990/  /  1990/  /  

1285Projecte d' urbanització del c/ de Llevant a Sant Pau d'Ordal (sector Sud) 1990/  /  1990/  /  

1284Expedient d'ampliació de la urbanització del casc urbà: c/ Catalunya, c/ de les 
Miqueles i c/ de Llevant (sector nord)

1990/  /  1991/  /  

1282Projecte d'urbanització de la plaça de Lavern 1993/  /  1994/  /  
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1282Convocatòria reunió de propietaris dels terrenys inclosos en la unitat d'actuació 
núm. 5: Can Cartró

1998/  /  1998/  /  

1282Pressupost de la modificació de les instal·lacions telefòniques dels afectats per 
les obres d'urbanització del sector llevant de Lavern

2007/  /  2007/  /  

Codi 101.06.02.01.00

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Projectes de delimitació de 
polígons i unitats d'actuació 
urbanística

1200Expedient d'aprovació de delimitació de polígon d'actuació V i VI 1986/  /  1993/  /  

1200Expedient d'aprovació de delimitació d'unitat d'actuació urbanística 1986/  /  1993/  /  

1200Al·legacions a l'aprovació definitiva del Projecte d'Estatuts i Bases d'Actuació 
de la Junta de Compensació que es constitueix per a realitzar la urbanització 
del Polígon d'actuació VI: Industrial Can Bas

1988/  /  1988/  /  

1200Al·legacions a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del Polígon 
d'actuació VI: Industrial Can Bas

1988/  /  1988/  /  

1282Expedient d'aprovació de delimitació d'unitat d'actuació urbanística núm. 8, 
tram de ponent del c/ de Serral de Lavern

1999/  /  2001/  /  

772Plànols "As Built" i fotografies de l'obra de reordenació de la Plaça Subirats 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.06.02.02.00

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Projectes de reparcel.lació,  
compensació i expropiació

749Escriptures de les de parcel·les de la unitat d'actuació núm. 6 la Guàrdia 1993/  /  1993/  /  

749Expedient de parcel·lació de la unitat d'actuació núm. 6: la Guàrdia 1993/  /  1994/  /  

1281Sol·licitud dels veïns de Can Panxa de constituir una Junta de Compensació 1997/  /  1997/  /  

1250Projecte de compensació del polígon d'actuació i urbanització Casablanca Sud 1998/  /  1998/  /  

1250Estudis previs per a l'elaboració del projecte de compensació del polígon 
d'actuació i urbanització Casablanca Sud

1999/  /  1999/  /  

1282Expedient d'aprovació de projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 8: 
tram de ponent del c/ de Serral de Lavern

2000/  /  2005/  /  

1251Notificacions a particulars de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de 
la urbanització Casablanca Sud

2004/  /  2004/  /  

1258Projecte de reparcel·lació de la urbanització Casablanca Sud 2004/  /  2004/  /  

1252Llistats, notificacions, cartes de recordatori dirigides als propietaris de la 
urbanització Casablanca Sud referides al pagament de la quota de 100 €

2004/  /  2005/  /  

1253Expedient d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització 
Casablanca Sud (1/5)

2004/  /  2008/  /  

1254Expedient d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització 
Casablanca Sud (2/5)

2004/  /  2008/  /  

1255Expedient d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització 
Casablanca Sud (3/5)

2004/  /  2008/  /  

1256Expedient d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització 
Casablanca Sud (4/5)

2004/  /  2008/  /  

1257Expedient d'aprovació del projecte de reparcel·lació de la urbanització 
Casablanca Sud (5/5)

2004/  /  2008/  /  

1259Fiances 1996 - 2005. Urbanització Muntanya Rodona i Urbanització 
Casablanca Nord

2006/  /  2006/  /  

1260Fiances 1996 - 2005. Urbanització Casablanca Sud 2006/  /  2006/  /  

1259Projecte de reparcel·lació de la urbanització Casablanca Sud 2006/  /  2007/  /  

1260Projecte de reparcel·lació de la urbanització Casablanca Sud. Actualització 
març 2010

2006/  /  2008/  /  

1344Projecte de reparcel·lació de la urbanització Casablanca Sud. Actualització 
març 2010

2006/  /  2010/  /  

1251Notificacions a particulars de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació 
de la urbanització Casablanca Sud

2007/01/01 2007/01/31
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1251Notificacions a particulars de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació 
de la urbanització Casablanca Sud als nous propietaris

2008/06/01 2008/06/30

1257Notes informatives de domini i càrregues, emeses pel Registre de Propietat, de 
les finques de la urbanització Casablanca Sud, que contenen la inscripció de la 
reparcel·lació aprovada l'1 de febrer de 2011

2010/09/08 2010/09/08

Codi 101.06.02.03.00

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

313  Estadística de l'edificació i l'habitatge. 1955/  /  1955/  /  

313  Estadística de l'edificació i l'habitatge. 1958/  /  1958/  /  

313  Estadística de l'edificació i l'habitatge. 1962/  /  1963/  /  

313  Llistats anuals de cèdules d'habitabilitat, protecció oficial i habitatges de 
promoció lliure.

1984/  /  1994/  /  

313  Estadística de l'edificació i l'habitatge. 1994/  /  1995/  /  

793Petició veïnal de millores al camí que va del c/ Sant Pau al c/ Can Rovira de 
Sant Pau d'Ordal

2001/  /  2001/  /  

823Petició veïnal de diversos arrenjaments al Rebato 2001/  /  2001/  /  
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Codi 101.06.02.03.01

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Informes i estudis

178Informes enginyer industrial 1983/  /  1999/  /  

501  Informe de l'enginyer sobre aplicació de tarifes elèctriques a les instal·lacions 
d'enllumenat públic al municipi.

1985/  /  1985/  /  

288Informes enginyer industrial 1985/  /  1988/  /  

177Informes enginyer industrial referits a temes d'instal·lacions elèctriques 1990/  /  2000/  /  

837Informe arquitecte municipal acondicionament com a local social de les 
antigues escoles de Can Batista

1991/  /  1992/  /  

1261Informe sobre la necessitat d'arranjament dels edificis de la zona esportiva de 
Lavern

1992/  /  1992/  /  

795Estudi d'urbanització del tram del c/ Antoni Casanovas de Lavern 1993/  /  1994/  /  

736Informe arquitecte tècnic sobre sobre la construcció d'un mur de contenció de 
terres a Can Batista

1994/  /  1994/  /  

1261Informe sobre les actuacions a realitzar en els torrents del municipi 1996/  /  1996/  /  

1215Informes arquitecte 1996/  /  1999/  /  

288Informes de l'enginyer sobre les piscines municipals 1997/  /  1998/  /  

178Informes enginyer industrial (FECSA, Gas natural i CAMPSA, telefònica) 1998/  /  2000/  /  

949Informe urbanístic del polígons i unitats d'actuació, plans paecials i especials i 
estudis de detall

1998/  /  2004/  /  

1261Informe arquitecte sobre l'arranjament del camí al c/ Nou de Can Cartró 1999/  /  1999/  /  

801Informe sobre les peticions dels veïns de diverses actuacions a la CN- 340 al 
seu pas per Cantallops

1999/  /  2000/  /  

1294Informes d'obres menors, pròrrogues, legalitzacions i moviments de terres 1999/  /  2003/  /  

1294Informes de valoracions d'expropiacions 1999/  /  2003/  /  

1294Informes d'obres majors, pròrrogues i legalitzacions 1999/  /  2003/  /  

949Informe urbanístic del desenvolupament del Pla General d'Ordenació 1999/  /  2004/  /  

1294Informes d'obres municipals 1999/  /  2004/  /  

1294Informes de llicències d'activitats 1999/  /  2004/  /  

1216Informes arquitecte 2000/  /  2002/  /  

800Informe de l'arquitecte tècnic dels arranjaments que s'haurien de fer a Torre-
Ramona

2001/  /  2001/  /  
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841Informe de l'arquitecte tècnic municipal sobre les necessitats d'obres de millora 
i d'ampliació dels centres escolars del municipi (Sant Pau d'Ordal, Lavern i 
Ordal)

2001/  /  2001/  /  

1217Informes arquitecte 2003/  /  2004/  /  

1217Informes arquitecte tècnic 2004/  /  2006/  /  

1218Informes arquitecte 2004/  /  2007/  /  

1219Informes arquitecte 2008/  /  2009/  /  

Codi 101.06.02.03.02

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Aliniacions i rasants

522  Informes de l'aparellador municipal. 1974/  /  1974/  /  

1293Informes de parcel·lacions, aliniacions, medicions de parcel·les i titularitats de 
camins

1999/  /  2004/  /  

784Projecte de definició d'alineacions i rasants del c/ de la Creu d'Ordal 2000/  /  2007/  /  

Codi 101.06.02.03.03

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Registres de carrers/ Nomenclàtor de 
carrers

313  Expedient per a la retolació en català dels noms de tots els carrers i vies 
públiques.

1979/  /  1979/  /  

948Nomenclàtor de carrers 1991/  /  1997/  /  

948Altes i canvis de nom de vials públics 1991/  /  2006/  /  

948Nomenclatura dels carrers de les urbanitzacions, canvis de nom de carrers i 
numeració de Can Rosell

1995/  /  1996/  /  

948Numeració del c/ Escoles, Av. Països Catalans i costat sud del c/ del Bosc de 
Lavern

1999/  /  1999/  /  

Codi 101.06.02.03.04

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

OBRES I URBANISME Gestió Urbanística i 
Informació

Informació urbanística 
/Serveis tècnics

Qualificacions urbanístiques/ 
Certificats urbanístics

949Qualificacions urbanístiques i declaracions de runa 1999/  /  2004/  /  

1216Informes arquitecte 2000/  /  2002/  /  

1217Informes arquitecte 2003/  /  2004/  /  

1218Informes arquitecte 2004/  /  2007/  /  

1219Informes arquitecte 2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.06.03.00.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura

825Memòria valorada de la urbanització de Can Cartró i El Pago 1991/  /  1995/  /  

798Memòria valorada reparació dels danys causats per la riuada de l'octubre del 
1999 als rius Anoia i Lavernó

2000/  /  2000/  /  

800Projecte d'arranjament d'escala i arcs a la Torre Ramona 2003/  /  2003/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Obres generals 
d'infrastructura i urbanització

503  Expedient d'execució del projecte d'urbanització de Ca l'Avi i obres 
complementàries.

1985/  /  1989/  /  

496  Expedient d'execució del projecte d'urbanització de Can Batista. 1985/  /  1993/  /  

719  Expedient de les obres en zona de domini públic a la Ctra. N-340 a Cantallops. 1986/  /  1987/  /  

755Projecte d'obres d'urbanització del sector escoles (c/ del Bosc, c/ Pere Grau i c/ 
sense nom)

1987/  /  1987/  /  

1250Plànols del sector sud de la urbanització Casablanca 1988/  /  1988/  /  

479  Plànol del projecte d'execució per a l'adequació i posada en servei de 
l'urbanització i serveis comunitaris de Can Rosell

1989/  /  1989/  /  

493  Expedient d'aprovació i projecte d'urbanització del c/ Pere Grau de Lavern. 1989/  /  1989/  /  

749Projecte d'obertura d'un carrer en el nucli urbà de Cantallops 1989/  /  1989/  /  

754Projecte d'urbanització del carreró de Santa Madrona i c/ Miqueles de Sant Pau 
d'Ordal

1989/  /  1989/  /  

737Projecte d'urbanització del c/ de Llevant de Sant Pau d'Ordal sector nord 1990/  /  1990/  /  

737Pressupost i pla de seguretat i Higiene de l'Empresa Huarte per a la 
urbanització del cascs urbans de Subirats

1991/  /  1991/  /  

1293Pressupost urbanització c/ de l'Oreneta d'Ordal 1991/  /  1991/  /  

750Projecte d'obres d'urbanització de unitat d'actuació núm. 6: la Guàrdia 1993/  /  1993/  /  

825Projecte d'obres d'urbanització de la Plaça de l'Ateneu (o del Centre) de Lavern 1993/  /  1993/  /  

1250Expedient de tramitació del projecte d'urbanització parcial del Pla d'Actuació I 
Casablanca Sud, presentat pel president de la Junta de Compensació, José 
Jacinto García González

1993/  /  1994/  /  

733  Enquesta d'infrastructura i equipament local. 1994/  /  1994/  /  

736Projecte de construcció de la Plaça del Centre de Lavern 1994/  /  1994/  /  

1293Urbanització del c/ Cal Pau Xic a Can Cartró 1994/  /  1994/  /  

1293Urbanització del barri de Sant Joan de la urbanització Casablanca Nord 1994/  /  1997/  /  

751Projecte bàsic i d'execució d'urbanització del carrer de la zona esportiva de 
Lavern

1995/  /  1995/  /  

758Memòria valorada d'urbanització dels carrers Penedès i Verge de Montserrat 
d'Ordal

1995/  /  1995/  /  

754Projecte d'obres d'urbanització del sector nord-est d'Ordal 1995/  /  1996/  /  

754Projecte d'obres d'urbanització del sector ponent de Sant Pau d'Ordal 1995/  /  1996/  /  
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754Projecte d'obres d'urbanització del c/ del Bosc de Lavern 1995/  /  1996/  /  

763Projecte bàsic i d'execució d'urbanització dels c/ Passadaines de l'Ordal i c/ 
Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal

1997/  /  1997/  /  

759Projecte bàsic i d'execució de la urbanització de la Plaça Montcau d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

763Annex al projecte d'urbanització dels c/ Passadaines d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

757Projecte d'obres d'ampliació de l'àmbit de la urbanització dels c/ del Bosc i c/ 
Pere Grau de Lavern

1999/  /  1999/  /  

758Memòria valorada d'urbanització dels carrers Penedès i Verge de Montserrat 
d'Ordal

1999/  /  1999/  /  

763Projecte reformat del projecte bàsic i d'execució d'urbanització dels c/ 
Passadaines d'Ordal i c/ Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal

1999/  /  1999/  /  

775Memòria valorada d'urbanització dels carrers de les Escoles, Zamenhoff i Camp 
de la Teulera de Sant Pau d'Ordal

1999/  /  1999/  /  

756Text refòs dels projectes d'urbanització del c/ del Bosc de Lavern 2000/  /  2000/  /  

769Annex al projecte d'urbanització del barri de la Guàrdia de Sant Pau d'Ordal 2000/  /  2000/  /  

781Memòria valorada d'obres d'urbanització del c/ del Serral de Lavern 2000/  /  2000/  /  

836Memòria valorada de l'Ordenació i rehabilitació de l'àrea central d'espais d'ús 
públic del poble de Sant Pau d'Ordal

2000/  /  2000/  /  

772Concurs d'idees per la reordenació de la Plaça Subirats (2a fase). 2000/  /  2001/  /  

775Estudi de seguretat i salut del projecte d'urbanització del sector ponent de Sant 
Pau d'Ordal

2000/  /  2002/  /  

775Projecte d'urbanització del sector ponent de Sant Pau d'Ordal 2000/  /  2002/  /  

758Projecte d'urbanització del c/ Verge de Montserrat d'Ordal 2000/  /  2003/  /  

781Projecte d'obres d'urbanització del c/ del Serral de Lavern 2000/  /  2003/  /  

768Pla de seguretat i salut del Refòs dels projectes d'urbanització dels carrers del 
Bosc, Pere Grau i accés al carrer de les escoles de Lavern

2000/  /  2005/  /  

770Projecte d'obres d'urbanització de la plaça del Centre de Can Cartró 2001/  /  2001/  /  

779Projecte d'obres d'urbanització del c/ de la Figuera d'Ordal (annex i estudi de 
seguretat i salut)

2001/  /  2001/  /  

1264Projecte d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès 2001/  /  2001/  /  

1265Estudi inundabilitat d'un tram del riu Anoia i de la riera Lavernó ubicat al polígon 
industrial del Parc Logístic de l'Alt Penedès

2001/  /  2001/  /  

780Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut del projecte de 
restauració del castell de Subirats

2001/  /  2002/  /  

1265Projecte d'ajardinament del polígon industrial del Parc Logístic de l'Alt Penedès 2001/  /  2002/  /  
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1265Expedient d'aprovació del projecte d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt 
Penedès

2001/  /  2009/  /  

756Projecte d'obres d'urbanització dels extrems dels c/ del Bosc i c/ Pere Grau de 
Lavern

2002/  /  2002/  /  

767Pla de seguretat i salut de la urbanització del c/ Penedès d'Ordal 2002/  /  2002/  /  

768Text Refòs dels projectes d'urbanització dels carrers del Bosc, Pere Grau i 
accés al carrer de les escoles de Lavern

2002/  /  2002/  /  

770Pla de seguretat i salut per la urbanització de la plaça del Centre de Can Cartró 2002/  /  2002/  /  

823Projecte d'obres d'arranjament de la Font del Rebato 2002/  /  2002/  /  

1265Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom I: 
Memòria, Informe d'execució de l'obra, resultats dels assajos d'obra

2002/  /  2002/  /  

1266Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom II: 
Resultats dels assajos d'obra

2002/  /  2002/  /  

1266Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom III: 
Resultats dels assajos d'obra

2002/  /  2002/  /  

1267Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom V: 
Resultats dels assajos d'obra, certificats de qualitat dels materials utilitzats, 
normes d'ús i manteniment

2002/  /  2002/  /  

1267Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom IV: 
Resultats dels assajos d'obra

2002/  /  2002/  /  

1268Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom VII: 
Annex instal·lacions

2002/  /  2002/  /  

1268Projecte As Built d'urbanització del Parc Logístic de l'Alt Penedès. Tom VI: 
Plànols

2002/  /  2002/  /  

821Projecte bàsic i d'execució d'urbanització de la plaça de Subirats i l'espai 
central de Sant Pau d'Ordal - Fase 2

2002/  /  2003/  /  

822Projecte bàsic i d'execució d'urbanització de la plaça de Subirats i l'espai 
central de Sant Pau d'Ordal - Fase 1 i 2

2002/  /  2003/  /  

786Memòria valorada de la urbanització del c/ de la Creu d'Ordal 2003/  /  2003/  /  

786Memòria valorada de la urbanització del c/ de la Font 2003/  /  2003/  /  

794Projecte d'obres d'urbanització de les fases segona i tercera del c/ de la 
Figuera d'Ordal (antic)

2003/  /  2003/  /  

794Projecte d'obres d'urbanització de les fases segona i tercera del c/ de la 
Figuera d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

822Estudi de seguretat i salut de la urbanització de la plaça de Subirats i l'espai 
central de Sant Pau d'Ordal - Fase 1 i 2

2003/  /  2003/  /  

795Projecte d'execució i memòria valorada de la plaça del Corral del Mestre 2003/  /  2006/  /  
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774Ampliació del projecte executiu. Urbanització de la Plaça Subirats i l'espai 
central de Sant Pau d'Ordal. Fase 1a i 2a. Ampliació fase 1a.

2004/  /  2004/  /  

786Projecte de definició d'alineacions i rasants del c/ del Bosc de Lavern 2004/  /  2004/  /  

791Modificació del projecte d'obres d'urbanització del barri de Sant Joan 2004/  /  2005/  /  

784Projecte d'obres d'arranjament del ferm de dos trams del c/ Bosc de Lavern 2005/  /  2005/  /  

786Projecte d'obres d'urbanització del c/ de la Font de Sant Pau d'Ordal 2005/  /  2005/  /  

788Projecte d'execució de pavimentació de l'accés a Ordal per Can Parellada 2005/  /  2005/  /  

796Projecte d'obres d'urbanització del c/ de la Font de Sant Pau d'Ordal 2005/  /  2005/  /  

793Plànols final d'obra d'urbanització del c/ del Serral de Lavern 2005/  /  2007/  /  

783Projecte pavimentació del camí de la N-340 al cementiri i a Cal Ravella 2006/  /  2006/  /  

793Projecte d'obres d'urbanització del c/ de Can Rovira de Sant Pau d'Ordal 2006/  /  2006/  /  

769Memòria valorada de la urbanització parcial del barri de la Guàrdia de Sant Pau 
d'Ordal

2007/  /  2007/  /  

784Memòria valorada de la urbanització del c/ de la Creu d'Ordal 2007/  /  2007/  /  

784Projecte d'obres d'arranjament del ferm del sector est c/ Bosc de Lavern 2007/  /  2007/  /  

793Terrenys afectats per les obres d'urbanització del  c/ de Can Rovira de Sant 
Pau d'Ordal

2008/  /  2008/  /  
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OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Canalització d'aigües, pous

716  Expedient d'execució del projecte de captació i conducció d'aigua potable a 
Sant Pau d'Ordal.

1928/  /  1929/  /  

716  Expedient de la construcció d'una conducció subterrània d'aigües pluvials al 
carrer del Nord.

1931/  /  1931/  /  

721  Projecte de sanejament de la font del Mannar a Els Casots. 1933/  /  1934/  /  

716  Expedient d'execució del projecte de captació i conducció d'aigua potable a 
Sant Pau d'Ordal.

1954/  /  1958/  /  

716 No hi ha el projecte. Expedient d'execució del projecte de captació d'aigües subterrerrànies a Ordal. 1960/  /  1970/  /  

721  Projecte de font pública situada a El Gorner. 1969/  /  1969/  /  

717  Projecte d'impulsió, distribució i dipòsit regulador del proveïment d'aigües a 
Sant Pau d'Ordal.

1972/  /  1972/  /  

717  Projecte de proveïment d'aigües a Sant Pau d'Ordal i Can Rovira. 1972/  /  1972/  /  

699  Expedient d'execució del projecte de construcció d'un pou per al proveïment 
d'aigües a Sant Pau d'Ordal.

1973/  /  1975/  /  

655  Expedient d'execució del projecte de cubrició d'un torrent a Sant Pau d'Ordal. 1973/  /  1979/  /  

721  Expedient del subministrament d'aigua potable a la Guàrdia. 1974/  /  1976/  /  

719  Projecte de proveïment d'aigua potable a El Pago. 1977/  /  1977/  /  

720  Expedient de sol·licitud al MOPU per a la realització d'un estudi hidrogeològic 
de la comarca de l'Alt Penedès.

1979/  /  1979/  /  

720  Projecte de sondeig d'un pou per a la capatació d'aigües per a Sant Pau 
d'Ordal.

1979/  /  1979/  /  

641  Projectes de xarxa de distribució d'aigua potable a varis nuclis de població. 1980/  /  1980/  /  

720  Projecte de prospeccions d'aigua per al subministrament dels nuclis del 
municipi.

1980/  /  1980/  /  

720  Projecte de reforma i reparació de la caseta de la sínia de Sant Pau d'Ordal. 1980/  /  1980/  /  

1250Estudi econòmic per a determinar les tarifes a aplicar en el subministrament 
d'aigua potable a la urbanització Casablanca

1980/  /  1980/  /  

717  Expedient d'execució dels projectes de xarxa de distribució d'aigua potable a 
varis nuclis de població.

1980/  /  1986/  /  

720  Estudi electromagnètic per a la determinació de l'existència de corrents 
aquíferes.

1981/  /  1981/  /  

655  Expedient d'execució del projecte de cobertura d'un tram del torrent a Sant Pau 
d'Ordal.

1981/  /  1993/  /  
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717  Projecte de proveïment d'aigua potable a Can Cartró i distribució al sector de 
Cal Pau Xic.

1982/  /  1982/  /  

719  Projecte d'instal·lació de la estació de bombeig per al proveïment d'aigua 
potable a Lavern.

1982/  /  1982/  /  

719  Projecte de proveïment d'aigua potable a Lavern. 1982/  /  1982/  /  

719  Expedient d'execució del projecte de proveïment d'aigua potable al carrer de 
Els Rocs.

1983/  /  1983/  /  

720  Autorització de posada en servei de la instal·lació elèctrica de la bomba 
d'elevació d'aigües del pou del camí de Can Milà.

1983/  /  1983/  /  

720  Expedient d'execució del projecte de xarxa de distribució d'aigua potable a Can 
Batista.

1983/  /  1983/  /  

720  Projecte d'estació de bombeig de xarxa de distribució d'aigua potable a Can 
Batista.

1983/  /  1983/  /  

722  Projecte de millora de l'abastament d'aigua a Subirats. (2a fase) 1983/  /  1983/  /  

719  Projecte de distribució d'aigua a Els Casots. 1984/  /  1984/  /  

719  Projecte de distribució d'aigua a El Pago i Can Sala. 1984/  /  1984/  /  

721  Projecte de distribució d'aigua a l'urbanització de Can Rosell. 1984/  /  1984/  /  

721  Projecte de distribució d'aigua a Can Rosell. 1984/  /  1984/  /  

719  Projecte de distribució d'aigua a Ordal. 1984/  /  1995/  /  

720  Expedient d'autorització de la instal·lació elèctrica de la bomba d'elevació 
d'aigües del pou d'Els Casots.

1985/  /  1985/  /  

720  Expedient d'autorització de la instal·lació elèctrica de la bomba d'elevació 
d'aigües del pou situat entre els dipòsits d'Els Casots i Can Rosell.

1985/  /  1985/  /  

720  Expedient d'autorització de la instal·lació elèctrica de la bomba d'elevació 
d'aigües del pou situat entre els dipòsits de Can Rosell i Ordal.

1985/  /  1985/  /  

721  Expedient d'execució del projecte de vàries fonts públiques al municipi. 1985/  /  1985/  /  

718  Expedient d'execució del projecte de proveïment d'aigua potable a Can Cartró 
des de Lavern.

1985/  /  1989/  /  

720  Expedient d'autorització del projecte de dragatge i regularització de diverses 
rieres de la conca del riu Llobregat.

1989/  /  1989/  /  

720  Certificacions de l'obra de proveïment d'aigua a Can Batista, Ca la Seca i Sol i 
Vi.

1990/  /  1990/  /  

720Certificacions de les obres de proveïmet d'aigua a Can Batista, Cala Seca i Sol 
i Vi

1990/  /  1990/  /  

721  Projecte de proveïment d'aigua potable a Can Batista. 1990/  /  1990/  /  

825Memòria valorada de l'abastament d'aigua de Sant Pau d'Ordal a Lavern 1991/  /  1991/  /  
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721  Projecte d'abastament d'aigua a Lavern des de Sant Pau d'Ordal. 1991/  /  1993/  /  

720  Expedient de sol·licitud a la Junta d'Aigües per les obres d'acondicionament de 
la riera Lavernó.

1994/  /  1994/  /  

752Projecte de l'abastament d'aigua a Can Batista (2a fase) 1995/  /  1996/  /  

752Projecte de l'abastament d'aigua a Lavern des de Sant Pau d'Ordal 1995/  /  1996/  /  

827  Projecte d'abastament d'aigua a Lavern des de Sant Pau d'Ordal. (diligenciat) 1995/  /  1996/  /  

1272Abastament d'aigua al nucli de Can Panxa 1997/  /  1998/  /  

1272Millores de l'abastament d'aigua Ca l'Avi, Can Cartró, Can Batista, Corral del 
Mestre

1997/  /  2000/  /  

1272Expedient del projecte d'abastament d'aigües del riu Llobrefat de de la planta 
d'Abrera

1999/  /  2009/  /  

766Modificació del projecte de canalització d'un tram del torrent de Sant Pau 
d'Ordal

2000/  /  2000/  /  

766Projecte de canalització d'un tram del torrent de Can Rossell 2000/  /  2001/  /  

1272Portada d'aigües a Can Maristany 2000/  /  2002/  /  

762Pla de seguretat i salut del projecte d'abastament d'aigua a la Torre-Ramona i 
el Rebato (fase 1a, 2a i 3a)

2001/  /  2001/  /  

762Projecte d'abastament d'aigua a la Torre-Ramona i el Rebato (1a i 3a fase) 2001/  /  2001/  /  

761Memòria valorada del nou abastament d'aigua a la Torre-Ramona i el Rebato 2002/  /  2002/  /  

1272Portada d'aigües de Can Maristany 2002/  /  2002/  /  

1272Legalització de la conducció subterrània de Ca l'Almirall 2002/  /  2002/  /  

1286Projecte de les tranferències autoritzades per l'art.13 de la llei 10/2011 de 5 de 
juliol (PHN)

2003/  /  2003/  /  

1273Pla Hidrològic Nacional 2003/  /  2004/  /  

823Projecte de renovació de la xarxa en alta de Subirats. 2006/  /  2006/  /  

823Pla de seguretat i salut de la substitució de la conducció d'impulsió d'aigua 
potable des del pou de Can Solà fins el dipòsit de distribució d'Els Casots

2006/  /  2006/  /  

1278Projecte d'abastament d'aigua a Subirats. Vol. 2: Annex d'expropiacions 2006/  /  2006/  /  

1286Abastament d'aigües a Subirats 2006/  /  2006/  /  

965Projecte d'obra executada de la modificació núm.1 del projecte de canalització 
d'un tram del torrent de Can Rosell al terme municipal de Subirats

2007/  /  2007/  /  

1336Projecte de substitució canonades d'impulsió i distribució d'aigua potable des 
del dipòsit a Can Rossell fins al nucli de Can Rossell, i instal·lació d'un 
comptador per la sortida de la línia de Can Rossell

2007/  /  2007/  /  
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OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Sanejament

679  Expedient d'execució del projecte de clavegueram i sanejament de Lavern. 1964/  /  1974/  /  

688Obres de clavegueram d'Ordal 1969/  /  1969/  /  

688  Projecte de contrucció de clavegueram a Sant Pau d'Ordal. 1970/  /  1970/  /  

699  Projecte de contrucció de clavegueram a El Portazgo 1974/  /  1974/  /  

716  Sol·licituds de permís per la construcció de clavegueres en zona de domini 
públic de carreteres.

1974/  /  1977/  /  

688  Expedient d'aprovació i projecte de contrucció de clavegueram a Can Cartró. 1975/  /  1977/  /  

699  Expedient d'aprovació i projecte de contrucció de clavegueram al c/ del Bosc de 
Lavern.

1980/  /  1982/  /  

688  Expedient d'execució dels projectes de contrucció de clavegueram a Ordal. 1980/  /  1983/  /  

699  Avantprojecte de construcció de claveguera a Pas de Piles. 1982/  /  1982/  /  

688  Projecte de contrucció d'un tram de clavegueram a Els Casots. 1984/  /  1984/  /  

716  Expedient de sol·licitud de permís per la construcció d'una claveguera junt a la 
ctra. N-340.

1984/  /  1984/  /  

721  Expedient d'execució del projecte de canalització d'aigües residuals a Ordal. 1990/  /  1993/  /  

699  Projecte de fossa sèptica a Els Casots. 1991/  /  1991/  /  

721  Esquema general sobre la canalització i depuració d'aigües residuals dels 
nuclis urbans del municipi.

1993/  /  1993/  /  

1280Projecte constructiu dels col·lectors en alta pel municipi de Sant Sadurní d'Anoia 1993/  /  1993/  /  

1270Expedient de seguiment i incidències dels col·lectors en alta al municipi de 
Sant Sadurní

1993/  /  2004/  /  

1270Sol.licitud d'assistència a l'acte d'ocupació de les finques afectades per les 
obres dels col·lectors en alta al municipi de Gelida

1993/  /  2004/  /  

1270Expedient d'aprovació projecte col·lectors en alta als nuclis de Sant Pau 
d'Ordal, Ordal i Els Casots

1993/  /  2004/  /  

1278Projecte de constructiu dels col·lectors en alta pel municipi de Subirats (nuclis 
de Sant Pau d'Ordal, Ordal i els Cassots). Tom I

1994/  /  1994/  /  

1279Projecte constructiu de tres EDAR'S pels municipis de Subirats, els nuclis de 
Sant Pau d'Ordal, Ordal i els Cassots

1994/  /  1994/  /  

1279Projecte de constructiu dels col·lectors en alta pel municipi de Subirats (nuclis 
de Sant Pau d'Ordal, Ordal i els Cassots). Tom II

1994/  /  1994/  /  

1274Projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals. Plànols 1995/  /  1995/  /  
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1275Projecte de construcció de tres estacions depuradores d'aigües residuals al 
municipi de Subirats. Nuclis de Sant Pau d'Ordal, l'Ordal i els Casots.

1995/  /  1995/  /  

1275Projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals. Plec de 
condicions

1995/  /  1995/  /  

1276Projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals. Memòria i 
pressupost

1995/  /  1995/  /  

1250Petició a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona d'informe referit al sistema de 
sanejament per al projecte d'urbanització de Casablanca Sud

1996/  /  1996/  /  

1270Projecte de depuració d'aigües residuals de Carns Can Cartró 1999/  /  1999/  /  

1269Projecte d'estació de tractament d'aigües residuals del polígon industrial de 
Can Bas de Lavern

2001/  /  2001/  /  

1269Projecte de depuradora del Parc Logístic de l'Alt Penedès 2002/  /  2003/  /  

794Memòria valorada de la perllongació del col·lector d'aigües residuals del Corral 
del Mestre

2003/  /  2003/  /  

1271Informe d'explotació del sistema de sanejament de les EDAR'S de Subirats 2003/  /  2004/  /  

1271Informe d'incidències de les EDAR'S de Subirats 2005/  /  2005/  /  

801Projecte de substitució del col·lector sanejament al c/ Sant Pau de Sant Pau 
d'Ordal

2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.06.03.04.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Pavimentació i voreres

652  Expedient d'aprovació i projecte de construcció d'una claveguera i voreres al c/ 
Maristany a Lavern.

1956/  /  1958/  /  

652  Expedient de les obres d'arranjament del c/ Lavern de Sant Pau d'Ordal 1977/  /  1977/  /  

652  Acta de recepció provisional de les obres de reforma de les voreres del nucli de 
Cantallops.

1983/  /  1983/  /  

652  Avantprojecte de voreres i pavimentació a Subirats. (Ordal, El Pago i Ca l'Avi) 1983/  /  1983/  /  

652  Expedient d'execució del projecte de pavimentació dels carrers d'Els Casots. 1984/  /  1989/  /  

652  Expedient de les obres d'arranjament del mur de contenció al camí d'accés al 
castell de Subirats, a Els Casots.

1988/  /  1988/  /  

652  Expedient de les obres de construcció d'un mur de contenció al c/ Pere Grau de 
Lavern.

1989/  /  1989/  /  

652  Expedient de les obres d'arranjament del c/ d'Els Rosers a Ca l'Avi. 1990/  /  1990/  /  

652  Expedient de les obres d'arranjament d'un tram de vorera a l'Avda. Barcelona 
d'Ordal.

1991/  /  1991/  /  

757Avantprojecte de pavimentació ctra. BV-2428 ANT al seu pas per Sant Pau 
d'Ordal

1999/  /  1999/  /  

1293Arranjament avinguda Països Catalans 2001/  /  2001/  /  

1293Arranjament Plaça Ca l'Avi 2001/  /  2001/  /  

4168Projecte de pavimentació del carrer del Centre de Can Cartró 2009/  /  2009/  /  

Codi 101.06.03.05.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Semàfors i senyalització

733  Sol·licituds de semàfors i senyalització de carreteres. 1985/  /  1992/  /  

1285Expedient de sol·licitud d'instal·lació, modificació i manteniment de la xarxa 
semafòrica i senyalització

1985/  /  2007/  /  
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Codi 101.06.03.06.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Enllumenat

669  Expedient d'execució del projecte d'enllumenat públic d'Ordal. 1970/  /  1972/  /  

664  Expedient d'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic de Ca 
l'Avi.

1975/  /  1977/  /  

664  Expedient d'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic de Can 
Batista.

1976/  /  1977/  /  

664  Expedient d'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic de 
Lavern.

1976/  /  1977/  /  

664  Expedient d'execució del projecte d'instal·lació d'enllumenat públic al barri de 
Torre - Ramona.

1981/  /  1984/  /  

675Pressupost de la instal·lació de l'enllumenat d'El Rebato 1982/  /  1982/  /  

675Ampliació potència del suministrament elèctric de Cantallops, El Rebato i els 
Casots

1982/  /  1982/  /  

669  Expedient d'execució del projecte d'instal·lació d'enllumenat públic a diversos 
carrers de Sant Pau d'Ordal.

1982/  /  1985/  /  

675  Enquesta per als plans d'estalvi energètic. 1985/  /  1985/  /  

675Reformes de l'enllumenat d'Els Casots 1988/  /  1988/  /  

675  Expedient d'execució del projecte d'enllumenat del c/ Nou de Can Cartró. 1988/  /  1990/  /  

1289Projecte de renovació de l'enllumenat públic de Lavern 1989/  /  1990/  /  

825Memòria valorada de l'enllumenat públic d'Ordal 1991/  /  1991/  /  

825Memòria valorada de l'enllumenat públic Can Cartró i El Pago 1991/  /  1991/  /  

675  Projecte de nova instal·lació d'enllumenat públic a Cantallops. 1991/  /  1995/  /  

675  Expedient d'execució del projecte d'instal·lació d'enllumenat públic a 
Casablanca Nord.

1992/  /  1992/  /  

735Projecte de l'enllumenat públic del nucli d'Ordal (1a fase) 1993/  /  1993/  /  

737Projecte nova instal·lació d'enllumenat públic de Cantallops 1993/  /  1993/  /  

826Projecte d'enllumenat públic de Cantallops (diligenciat) 1994/  /  1994/  /  

826Projecte d'enllumenat públic d'Ordal (2a fase) (diligenciat) 1994/  /  1994/  /  

675  Projecte d'instal·lació d'enllumenat públic a Ordal. Quadre Plaça Ateneu. 1995/  /  1995/  /  

675  Projecte d'instal·lació d'enllumenat públic a l'Ordal. Quadre c/ Passadaïnes. 1995/  /  1995/  /  

675  Projecte de nova instal·lació d'enllumenat públic a Can Cartró. 1995/  /  1995/  /  

754Projecte d'enllumenat públic de Can Cartró 1995/  /  1996/  /  
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753Projecte d'enllumenat públic d'El Pago (ampliació) 1996/  /  1996/  /  

753Projecte d'enllumenat públic d'El Pago 1996/  /  1996/  /  

827Projecte d'enllumenat d'El Pago (diligenciat) 1996/  /  1996/  /  

758Projecte d'enllumenat artístic al castell de Subirats 1998/  /  1998/  /  

820Memòria valorada enllumenat públic Can Cartró 1999/  /  1999/  /  

750Projecte d'enllumenat de la Guàrdia 2000/  /  2000/  /  

776Projecte d'enllumenat públic del nucli de Can Cartró 2000/  /  2001/  /  

776Projecte d'enllumenat públic del nucli de Ca l'Avi 2001/  /  2001/  /  

777Projecte d'enllumenat públic de la urbanització la Muntanya Rodona 2002/  /  2002/  /  

777Projecte d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per al suministrament elèctric de 
l'enllumenat públic del vial perimetral del Parc Logístic de l'Alt Penedès (zona 1) 
i (zona 2)

2002/  /  2002/  /  

777Projecte d'enllumenat públic del nucli d'Els Casots 2002/  /  2002/  /  

777Projecte d'enllumenat públic del nucli d'El Rebato 2002/  /  2002/  /  

778Projecte d'enllumenat públic del c/ Ponent de Sant Pau d'Ordal 2002/  /  2002/  /  

778Projecte d'enllumenat públic del nucli de Can Rossell 2002/  /  2002/  /  

795Projecte d'enllumenat del Corral del Mestre 2003/  /  2007/  /  

789Pla de seguretat i salut per l'enllumenat de Lavern (1a fase) 2006/  /  2006/  /  

789Projecte d'enllumenat de Lavern (1a fase) c/ Antoni Casanovas i Comte Lavern 2006/  /  2006/  /  

790Projecte d'enllumenat del Corral del Mestre 2006/  /  2006/  /  

792Projecte d'enllumenat de Can Batista 2006/  /  2007/  /  

4169Projecte d'enllumenat públic de Can Bas 2009/  /  2010/  /  

4176Expedient de contractació de l'obra Projecte d'enllumenat de Lavern. 2a fase 2009/  /  2012/  /  
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Codi 101.06.03.08.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Comunicacions: camins, 
carreteres, ponts, ports

733  Sol·licituds d'arranjament de camins veïnals a la Diputació. 1877/  /  1917/  /  

730  Expedient de les obres de construcció d'un baixador a Lavern. 1956/  /  1961/  /  

731  Expedient d'aprovació i legalització d'una passarel·la sobre el riu Anoia a Can 
Bosch.

1958/  /  1961/  /  

723Catàleg de carreteres i camins existents al terme de Subirats. 1960/  /  1980/  /  

731  Expedient d'aprovació i projecte d'un pas elevat en el PK 342,900 de la crta. N-
340 a Ordal.

1968/  /  1969/  /  

655  Expedient d'aprovació i projecte de prolongació del pontó de Sant Pau d'Ordal. 1969/  /  1972/  /  

731  Expedient d'execució del projecte d'una passarel·la sobre el riu Anoia a Can 
Bosch.

1971/  /  1976/  /  

728  Projecte d'un pas superior en el PK 62/573 per la supressió d'un pas a nivell de 
RENFE.

1973/  /  1973/  /  

732  Projecte de variant a la crta. de Tarragona a Barcelona per Ordal i de Lavern al 
Pla del Penedès.

1975/  /  1975/  /  

726  Projecte de construcció del camí veïnal de Ca l'Avi. 1976/  /  1976/  /  

733  Al·legacions al Planejament de la xarxa arterial metropolitana de Barcelona. 1976/  /  1976/  /  

723  Expedient d'aprovació de l'obertura de camí entre Can Cartró i el Corral del 
Mestre.

1978/  /  1978/  /  

728  Expedient per a la supressió d'un pas a nivell existent en el PK 63/073. 1978/  /  1978/  /  

732  Projecte reformat de variant a la crta. de Tarragona a Barcelona per Ordal i de 
Lavern al Pla del Penedès.

1978/  /  1978/  /  

723  Expedient d'aprovació del projecte de reforma de camins veïnals del terme 
municipal.

1980/  /  1980/  /  

726  Expedient d'execució del projecte de construcció del camí d'accés a Ca l'Avi. 1981/  /  1985/  /  

732  Avantprojecte d'accesos a Ordal, El Pago i Cantallops. 1982/  /  1982/  /  

732Estudi d'accés a la N-340 1982/  /  1982/  /  

729  Projecte d'un pas superior en el PK 61/913 per la supressió d'un pas a nivell de 
RENFE.

1982/  /  1983/  /  

723  Projecte de pavimentació del camí veïnal de Torre Ramona. 1983/  /  1983/  /  

723  Projecte de pavimentació del camí veïnal de Can Rosell. 1983/  /  1983/  /  

723  Projecte de pavimentació del camí veïnal de Can Cartró. 1983/  /  1983/  /  

723  Projecte de pavimentació del camí veïnal d'El Rebato. 1983/  /  1983/  /  

09/04/2015 Pàgina 238 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

724  Projecte de pavimentació del camí veïnal de la Guàrdia. 1983/  /  1983/  /  

724  Projecte de pavimentació del camí veïnal del Corral del Metre. 1983/  /  1983/  /  

724  Projecte de pavimentació del camí veïnal de Sant Pau d'Ordal a Can Rovira. 1983/  /  1983/  /  

724  Projecte de pavimentació del camí veïnal de Can Rovira a Cantallops. 1983/  /  1983/  /  

730  Projecte d'un pas inferior en el PK 56/400 per la supressió d'un pas a nivell de 
RENFE.

1983/  /  1983/  /  

732  Avantprojecte de construcció de voravies a la crta. N-340 als nuclis d'Ordal i El 
Pago, i pavimentació de Ca l'Avi.

1983/  /  1983/  /  

897  Projecte de millora de corves a la C-243 en els PK 2,000 i 4,000 1983/  /  1983/  /  

727  Expedient d'execució del projecte de pavimentació de l'accés a Sant Pau 
d'Ordal.

1983/  /  1985/  /  

727  Expedient d'execució del projecte de pavimentació del camí veïnal de Can 
Batista.

1983/  /  1989/  /  

732  Proposta alternativa a les obres de construcció d'un tram de via lenta a Ordal. 1984/  /  1984/  /  

733  Expedient de denúncia contra l'Ajuntament per obres en zona de carretera. 1985/  /  1985/  /  

733  Projecte de millora de la crta. N-340. 1985/  /  1986/  /  

733  Projecte de reparació del pont del camí de Can Batista. 1986/  /  1987/  /  

733  Informes i sol·licituds de millora de carreteres. 1986/  /  1992/  /  

727  Expedient de les obres de reparació de l'accés a Ca l'Avi. 1987/  /  1987/  /  

729  Expedient d'execució del projecte de reforma del pont d'accés a Can Cartró. 1987/  /  1994/  /  

727  Expedient de les obres d'arranjament de diversos camins veïnals. 1988/  /  1988/  /  

725  Conveni amb el Consell Comarcal per a l'execució del Pla Comarcal de Camins. 1988/  /  1997/  /  

727  Expedient de les obres d'arranjament del camí del Corral del Mestre. 1989/  /  1989/  /  

726  Projecte de reforma de la intersecció de la crta. C-243 amb la BV-2428. 1989/  /  1990/  /  

727  Informes sobre l'estat de camins. 1990/  /  1992/  /  

732  Avantprojecte d'accesos a Ordal, El Pago i Cantallops. 1991/  /  1991/  /  

930Projecte de la millora C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a Vilafranca del Penedès. 1991/  /  1991/  /  

1289Llicència desviament camí de Mas Escardó 1991/  /  1991/  /  

737Croquis del pas de vianants d'Ordal 1992/  /  1992/  /  

757Projecte d'obres d'urbanització del camí d'accés a la urbanització de Can 
Rossell des de la ctra. BP-2427

1994/  /  1998/  /  

1289Variant del Port de l'Ordal. CN-340 pk 1,228 al 1,230 1995/  /  1996/  /  

929Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom III: Annexos del 17 al 24.

1997/  /  1997/  /  
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929Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom I: Memòria i Annexos de l'1 al 6.

1997/  /  1997/  /  

930Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom II: Annexos del 7 al 12 i del 15 al 16.

1997/  /  1997/  /  

931Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom III: Annexos del 17 al 24

1997/  /  1997/  /  

943Estudi de la concentració de passos a nivell de Renfe a Subirats 1997/  /  1997/  /  

955Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom IV: Annexos del 13 al 14 (Serveis afectats i 
Expropiacions)

1997/  /  1997/  /  

956Projecte constructiu del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès. Tom V: Plànols, plec de condicions i pressupost

1997/  /  1997/  /  

1289Construcció d'un terraplè per la variant provisional d'una sola via del ferrocarril 
Barcelona-Vilafranca, itinerari la Jonquera- Salou p. km. 185+750

1997/  /  1997/  /  

1288Còpies document 43: Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera 
Francesa.Tram: Lleida-Barcelona. Estudi informatiu

1998/  /  1998/  /  

1292Estudi del traçat alternatiu de la Línia d'Alta Velocitat: Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa

1998/  /  1998/  /  

1289Expedient de l'arranjament de l'accés a Can Batista des de la C-243 1998/  /  1999/  /  

1289Expedient de l'acondicionament de la C-243 de Sant Sadurní a Vilafranca del 
Penedès

1998/  /  2001/  /  

1292Annex de l'expedient general de la construcció del TGV 1998/  /  2007/  /  

760Projecte executiu de reforma de l'accés al castell de Subirats a la carretera BP-
2427

1999/  /  1999/  /  

799Pressupost de la reparació dels camins rurals 1999/  /  1999/  /  

943Parada d'autobús al Pas de Piles 1999/  /  1999/  /  

783Projecte d'adeqüació de l'accés a la zona industrial de Can Batista 2000/  /  2000/  /  

955Impacte ambiental del condicionament C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a 
Vilafranca del Penedès

2000/  /  2000/  /  

957Estudi informatiu nova carretera. Variant ctra. C-243 tram de Sant Sadurní 
d'Anoia - Martorell. Tom II: Plànols i pressupost

2000/  /  2000/  /  

957Projecte complementari C-243 de Sant Sadurní d'Anoia a Vilafranca del 
Penedès. Millora de la intersecció al PK. 1,950 i d'altres obres 
complementàries. Memòria i annexos, plànols, plec de condicions i pressupost

2000/  /  2000/  /  

963Estudi informatiu nova carretera. Variant ctra. C-243 tram de Sant Sadurní 
d'Anoia - Martorell. Tom I: Memòria i Annexos

2000/  /  2000/  /  
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1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-A. Plataforma. Relació de 
documentació adicional. Document E-9.

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-A. Plataforma. Relació de 
documentació adicional. Document E-2. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram X- B. Avinyonet del Penedès-Sant 
Sadurní d'Anoia. Plataforma. Document E-2. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram X- B. Avinyonet del Penedès-Sant 
Sadurní d'Anoia. Plataforma. Document E-1. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-A. Plataforma. Relació de 
documentació adicional. Document E-2. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-B. Plataforma. Relació de 
documentació adicional.Document E-9. Planta de situació. Plànol de conjunt. 
Planta i perfil longuitudinal. Plànols de reposició.

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-B. Plataforma. Relació de 
documentació adicional. Document E-2. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Projecte constructiu Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtram XI-A. Plataforma. Relació de 
documentació adicional. Document E-2. Annex d'expropiacions

2000/  /  2000/  /  

1288Plànols d'expropiacions. Expedient: 56GIF01/01. L.A.V. Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa.Tram: Lleida-Martorell. Subtram: X

2001/  /  2001/  /  

1289Expedient de la variant de la carretera C-243, pk 1+000 al 13+600. Tram Sant 
Sadurní d'Anoia- Martorell

2001/  /  2001/  /  

1291Expedient general de la construcció del TGV 2001/  /  2005/  /  

785Projecte constructiu de la passarel·la peatonal d'Ordal 2002/12/01 2002/12/31

797Projecte executiu Ruta 6. Rutes del vi i el cava 2002/  /  2002/  /  

797Projecte executiu Ruta 7. Rutes del vi i el cava 2002/  /  2002/  /  

798Projecte executiu Ruta 8. Rutes del vi i el cava 2002/  /  2002/  /  

769Projecte de pavimentació del camí de la Muntanya Rodona 2002/  /  2003/  /  

785Estudi bàsic de seguretat i salut per a la construcció de passarel·la sobre la N-
340

2003/  /  2003/  /  

785Projecte constructiu de la passarel·la peatonal d'Ordal 2003/01/01 2003/01/31
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829Memòria valorada del projecte de pavimentació del camí de Can Cartró a Santa 
Fe

2003/  /  2003/  /  

1288Línia Alta Velocitat. Madrid-Martorell-Barcelona-Frontera Francesa. Anàlisi i 
comparació ambiental de les alternatives al seu pas per a Sant Sadurní d'Anoia

2003/  /  2003/  /  

1289Petició d'informació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la elaboració 
de l'Inventari comarcal de camins rurals i de pistes forestals

2003/  /  2003/  /  

1293Memòria valorada del camí d'Ordal a Mas Granada 2003/  /  2003/  /  

1290Relacions amb ACS Proyectos Obras y Construcciones, contractista del GIF, 
per la construcció del tren d'alta Velocitat de les obres del TGV

2003/  /  2004/  /  

1290Relacions amb la UTE AVE Penedès, adjudicataris de les obres del TGV 2003/  /  2005/  /  

769Informe dels serveis de la Diputació sobre la millora de l'accés a l'estació de 
Lavern

2004/  /  2004/  /  

988Projecte constructiu condicionament del pk 17+ 579 a 17+850 de la ctra. C-243 
b T.M. de Subirats i Sant Sadurní d'Anoia (Rotonda Can Bosch)

2004/  /  2004/  /  

1288Projecte de modificació núm.1. Tram: Lleida-Martorell. Subtram: Subirats-
Gelida. Subtram XI-B. Expropiacions

2004/  /  2004/  /  

1289Expedient de la Redacció del Pla de Camins del municipi assumit per la 
Diputació de Barcelona

2004/  /  2004/  /  

1289Neteja del camí a l'accés al Corral del Mestre 2004/  /  2004/  /  

829Projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Avinyonet 2005/  /  2005/  /  

829Memòria valorada del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a 
Avinyonet

2005/  /  2005/  /  

989Projecte constructiu. Elements reductors de velocitat a Sant Pere Vilamajor, 
Pacs del Penedès, Subirats i Avinyonet del Penedès.

2005/  /  2005/  /  

1288Modificació núm.1: del projecte de construcció L.A.V. Madrid-Martorell-
Barcelona-Frontera Francesa. Tram: Lleida-Martorell. Subtrem X-B. Relació de 
béns i drets afectats

2005/  /  2005/  /  

1289Consulta sobre l'avaluació d'impacte ambiental del projecte de l'autovia 
Barcelona- Vilafranca del Penedès

2005/  /  2005/  /  

1290Reportatge fotogràfic dels camins públics del terme de Subirats afectats per la 
LAV

2005/  /  2005/  /  

1290Acta de conformitat de les actuacions portades a terme per Dragados SA al 
terme de Subirats en el subtram XI-B de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera 
Francesa

2005/  /  2005/  /  

1290Informes de seguiment de l'empresa AMEYAL de les obres de l'AVE 2005/  /  2007/  /  

922Projecte de la remodelació de l'enllaç i implantació d'estació de peatge en 
l'enllaç de Sant Sadurní (autopista AP7)

2006/  /  2006/  /  
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789Projecte d'accés a Lavern c/ del Bosc a l'estació. 2006/  /  2007/  /  

789Memòria valorada de l'actuació de l'accés a Lavern c/ del Bosc a l'estació. 2006/  /  2007/  /  

988Projecte constructiu de la millora de la intersecció de la ctra. C-243 b amb 
l'accés a la urbanització Casablanca. PK 13 + 450. (Rotonda Casablanca)

2007/  /  2007/  /  

989Projecte constructiu de la millora de la intersecció de la ctra. C-243 b amb 
l'accés a la urbanització Casablanca. PK 13 + 450. (Rotonda Casablanca)

2007/  /  2007/  /  

1290Expedient d'expropiació camí d'accés pas inferior pk 9+600 des de Sol i Vi 2008/  /  2008/  /  

1290Expedient del projecte constructiu d'acondicionament dels talusos, actuacions 
medioambientals i actuacions urbanes a la línia d'alta velocitat Madrid-
Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa entre Sant Vicenç dels Horts i Sants

2009/  /  2009/  /  

4169Obres d'arranjament del camí de Can Panxa 2010/  /  2012/  /  

Codi 101.06.03.09.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Jardins, parcs, arbrat i platges

602  Plànols i projectes de places al municipi. 1947/  /  1983/  /  

602Plànols del parc d'Ordal 1971/  /  1972/  /  

602  Expedients de les obres a la Plaça de la Creu a Ordal. 1981/  /  1989/  /  

754Projecte bàsic i d'execució de l'acondicionament del parc d'Ordal 1995/  /  1999/  /  

1293Memòria valorada de la Plaça del Dipòsit d'Ordal 2003/  /  2003/  /  

Codi 101.06.03.10.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Telecomunicacions

272  Expedients de sol·licitud de subvenció per a la instal·lació de telèfon rural. 1982/  /  1987/  /  

1324Sol.licitud de Telefònica d'Espanya SA per la instal·lació d'una estació base de 
ràdio a la serra El Pi de Molló

1990/  /  1990/  /  

1324Concessió equip transmissor utilitzat per l'ADF 1992/  /  2002/  /  

1324Sol·licitud de cabines telefòniques a Lavern i a Can Cartró 1997/  /  2006/  /  

1324Adhesió als serveis d'internet de de banda ampla Flash 10 2004/  /  2004/  /  

1324Sol.licitud de la concessió d'una emissora d'FM 2005/  /  2006/  /  

1324Desplegament de la TDT 2009/  /  2009/  /  
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Codi 101.06.03.11.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Electrificació

675  Expedient d'execució de les obres d'electrificació de la UA 3 i UA 4. 1992/  /  1993/  /  

836Avantprojecte d'electrificació de casa de colònies al castell de Subirats 2000/  /  2000/  /  

836Avantprojecte d'electrificació d'Ordal, zona dipòsit 2000/  /  2000/  /  

836Avantprojecte d'electrificació del c/ Sant Isidre 2000/  /  2000/  /  

836Avantprojecte del subministrament elèctric a Can Mata del Racó 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.06.03.12.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Abocadors i deixalleries

1274Expedient d'aprovació de la construcció de la deixalleria 1997/  /  2004/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i manteniment

368  Projecte de reforma de l'edifici conegut per "Forn d'en Guilera" per tal d'adaptar-
lo a escorxador municipal.

1927/  /  1927/  /  

379  Expedient per a la construcció d'un nou cementiri a Sant Pau d'Ordal. 1929/  /  1929/  /  

391  Projecte de construcció de nous edifics escolars. 1931/  /  1933/  /  

379  Expedient d'execució del projecte de construcció de cementiri municipal a Sant 
Pau d'Ordal.

1942/  /  1950/  /  

287  Expedient d'aprovació i projecte de construcció de quatre vivendes per a 
professors a Sant Pau i Lavern.

1949/  /  1954/  /  

284  Expedient d'execució del projecte de construcció d'edificis escolars al municipi. 1956/  /  1972/  /  

284  Expedient d'execució del projecte de construcció d'escola mixta i vivenda per a 
mestre a Can Batista.

1957/  /  1961/  /  

379  Dictamen sobre l'estat del cementiri municipal de Sant Pau d'Ordal. 1958/  /  1958/  /  

287  Expedient d'execució del projecte d'obres complementàries a l'escola mixta i 
vivenda per a mestre a Can Batista.

1960/  /  1962/  /  

636  Cens d'instal·lacions esportives a Lavern. 1962/  /  1962/  /  

393  Projecte de reforma interior de la Casa de la Vila. 1967/  /  1967/  /  

379  Projecte de cementiri al barri d'Els Casots. 1972/  /  1972/  /  

608  Expedient d'execució del projecte de construcció de piscina municipal a Ordal. 1975/  /  1980/  /  

393  Projecte d'ampliació i reforma interior de les oficines municipals de la Casa de 
la Vila

1980/  /  1980/  /  

633  Projecte de camp de futbol per a la Unió Esportiva Sant Pau d'Ordal. 1980/  /  1980/  /  

608  Expedient d'execució per la Diputació de Barcelona del projecte de construcció 
de pista poliesportiva a Subirats (Ordal).

1980/  /  1981/  /  

608  Projecte de construcció d'una farmaciola a la piscina municipal d'Ordal. 1981/  /  1981/  /  

633  Avantprojecte de zona esportiva a Lavern. 1981/  /  1981/  /  

368  Projecte de parvulari a Sant Pau d'Ordal. 1982/  /  1982/  /  

575  Projecte de reforma i ampliació d'una part del Centre Agrícola de Sant Pau per 
acondicionar-lo com a Casa dels Avis.

1982/  /  1983/  /  

596  Projecte de reforma i ampliació d'una part del Centre Cultural de Lavern per 
acondicionar-lo com a Casa dels Avis.

1982/  /  1983/  /  

612  Expedient d'execució dels projectes de zones esportives a Sant Pau d'Ordal i 
Lavern.

1982/  /  1989/  /  
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636  Cens d'instal·lacions esportives al municipi. 1983/  /  1983/  /  

641  Projecte de construcció de vestuaris per al camp de futbol de Can Cartró. 1983/  /  1983/  /  

636  Expedient d'autorització i projecte d'instal·lació elèctrica a la pista poliesportiva i 
vestidors de Sant Pau d'Ordal.

1983/  /  1984/  /  

575  Projecte de reforma i ampliació del Centre Cultural de Cal Cartró. 1983/  /  1985/  /  

633  Expedient d'execució del projecte de construcció d'un camp de futbol i vestidors 
a Lavern.

1983/  /  1985/  /  

636  Expedient d'execució del projecte d'edifici destinat a espais auxiliars per als 
esportistes a Sant Pau d'Ordal.

1983/  /  1985/  /  

602  Projecte de reforma i acondicionament del Centre Cultural d'Ordal com a Casa 
dels Avis.

1984/  /  1984/  /  

641  Estudi i pressupost per a la cubrició del poliesportiu d'Ordal 1984/  /  1984/  /  

602  Expedient d'execució del projecte de reforma i ampliació de l'Ateneu Ordalenc. 1984/  /  1986/  /  

636  Projecte de tanca de pistes poliesportives de Sant Pau d'Ordal i Lavern. 1985/  /  1985/  /  

294  Expedient d'execució de les obres de reparació de les aules de les escoles 
d'Ordal i Lavern.

1985/  /  1986/  /  

393  Expedient de les obres de reparació de la primera planta de la Casa de la Vila. 1986/  /  1986/  /  

608  Informes sobre la reparació de les piscines municipals de Sant Pau d'Ordal i 
Ordal.

1986/  /  1986/  /  

636  Projecte de millora de les zones esportives de Sant Pau d'Ordal i Lavern. 1986/  /  1986/  /  

641  Sol·licitud de desviació de línia de baixa tensió per a la construcció de camp de 
futbol a Ca l'Avi.

1986/  /  1986/  /  

392  Expedient d'execució del projecte de construcció de consultori local i magatzem 
municipal.

1986/  /  1989/  /  

294  Expedient d'execució del projecte de reforma de les escoles de Lavern. 1986/  /  1993/  /  

294  Avantprojecte d'instal·lació de calefacció a les escoles de Lavern. 1987/  /  1987/  /  

294  Projecte de reforma de l'aula de parvulari d'Ordal. 1987/  /  1987/  /  

736Projecte de la instal·lació d'emmagatzematge de productes petroliers (Gasoil C) 
per la calefacció de la Casa de la Vila de Sant Pau d'Ordal ( c/ Ponent)

1988/  /  1988/  /  

284  D358/88Instal.lacio electrica a l'E.P. Lavern. 1988/  /  1989/  /  

393  Expedient d'execució del projecte d'instal·lació de calefacció a la Casa de la 
Vila.

1988/  /  1989/  /  

608  Projecte d'arranjament de la piscina municipal de Sant Pau d'Ordal. 1989/  /  1989/  /  

641  Avantprojecte de vestidors per al camp de futbol de Sant Pau d'OrdaL 1989/  /  1989/  /  

539  Expedient d'execució del projecte de reforma de l'edifici de l'Ajuntament i 
urbanització de la plaça.

1989/  /  1994/  /  
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380  Expedient d'execució del projecte de reforma del cementiri municipal de Sant 
Pau d'Ordal.

1989/  /  1996/  /  

368  Projecte de reforma de soterrani particular per a l'alineació del c/ Santa 
Madrona.

1990/  /  1990/  /  

736Expedient de legalització de la instal·lació d'emmagatzematge de productes 
petroliers de la Casa de la Vila de Sant Pau d'Ordal ( c/ Ponent)

1990/  /  1990/  /  

539  Expedient d'execució de les obres per al subministrament elèctric a les 
dependències municipals, consultori i urbanització de la plaça.

1990/  /  1991/  /  

368  Projecte de tancament de les escoles i col·locació de jocs infantils a les escoles 
d'Ordal.

1990/  /  1992/  /  

392  Expedient d'execució del projecte de construcció de magatzem de planta baixa 
al carrer Santa Madrona.

1990/  /  1994/  /  

393  Expedient d'execució del projecte d'edifici annex a l'Ajuntament al c/ Ponent. 1990/  /  1994/  /  

641  Expedient d'execució del projecte de vestidors per al camp de futbol de Can 
Cartró.

1990/  /  1994/  /  

1261Obres municipals no executades 1991/  /  2000/  /  

1261Obres municipals 1991/  /  2007/  /  

393  Fitxa de Subirats per a l'estudi de les cases consitorials de la província de 
Barcelona.

1992/  /  1992/  /  

596  Avantprojecte de reforma del Centre Cultural de Lavern. 1992/  /  1992/  /  

641  Projecte de vestidors per al camp de futbol de Sant Pau d'Ordal 1992/  /  1992/  /  

809  Projecte d'instal·lació de calefacció del grup escolar de Lavern. 1992/  /  1992/  /  

1261Projecte de tancament d'un altell per a acondicionar-lo com a local per a joves 
a Sant Pau d'Ordal

1992/  /  1992/  /  

596  Avantprojecte de reforma del café del Centre Cultural de Lavern per adequar-lo 
a Casal d'Avis.

1993/  /  1993/  /  

596  Projecte de reforma de la sala de l'Ateneu Agrícola de Lavern. 1993/  /  1993/  /  

837Projecte de reforma de la sala de l'Ateneu Agrícola de Lavern 1993/  /  1993/  /  

837Avantprojecte de reforma del cafè del Centre Cultural de Lavern 1993/  /  1993/  /  

751Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola d'Ordal 1996/  /  1996/  /  

751Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola de Sant Pau d'Ordal 1996/  /  1996/  /  

801Mesures correctores de les piscines municipals de Sant Pau d'Ordal i d'Ordal 1997/  /  1997/  /  

820Memòria valorada de la reforma de la casa dels mestres de Sant Pau d'Ordal 
per ampliació de l'escola

1997/  /  1997/  /  

820Memòria valorada de la proposta de consolidació i recuperació del castell de 
Subirats

1997/  /  1997/  /  
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757Projecte bàsic per l'acondicionament del pati de la llar d'infants d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

757Projecte bàsic per a la reforma de l'accés al consultori de Sant Pau d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

757Projecte bàsic per la construcció d'una rampa d'accés al pati de les escoles de 
Lavern

1998/  /  1998/  /  

782Avantprojecte de la reforma del Centre de Lavern 1998/  /  1998/  /  

799Projecte de tancament a la pista poliesportiva d'Ordal (c/ de la Figuera, c/ sense 
nom)

1998/  /  1998/  /  

820Projecte bàsic per a la construcció d'una rampa d'accés al pati de les escoles 
de Lavern

1998/  /  1998/  /  

820Projecte bàsic per a l'acondicionament del pati de la llar d'infants d'Ordal 1998/  /  1998/  /  

799Informe estudi geotècnic de la cubrició de la pista poliesportiva d'Ordal (c/ del 
Sol, c/ de la Figuera) fet per l'empresa Suelotest

1999/  /  1999/  /  

809  Avantprojecte de formació de rampes per a la supressió de barreres 
arquitectòniques-rampa d'accés al consultori de Sant Pau d'Ordal

1999/  /  1999/  /  

810Avantprojecte de formació de rampes per a la supressió de barreres 
arquitectòniques- rampa d'accés al pati de les escoles de Lavern

1999/  /  1999/  /  

1292Obres diverses als centres educatius del municipi 1999/  /  2002/  /  

788Projecte castell de Subirats (Ministeri de Cultura) 2001/  /  2001/  /  

820Projecte bàsic i d'execució de vestidors per al camp de futbol a Sant Pau d'Ordal 2001/  /  2001/  /  

821Projecte bàsic i d'execució de vestidors per al camp de futbol (antic) 2001/  /  2001/  /  

777Projecte d'enllumenat del camp de futbol de Sant Pau d'Ordal 2002/  /  2002/  /  

786Projecte de reforma del local consultori a Ordal (proposta anul·lada) 2002/  /  2002/  /  

800Projecte de reforma del local consultori a Ordal (Plaça de l'Ateneu, 4) 2002/  /  2002/  /  

841Expedient de manteniment i inspecció dels centres educatius 2002/  /  2006/  /  

786Projecte de supressió de barreres arquitectòniques a l'accés de la pista 
esportiva d'Ordal

2003/  /  2003/  /  

800Projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'accés a l'església 2003/  /  2003/  /  

823Projecte bàsic i d'execució d'ampliació del cementiri de Sant Pau d'Ordal 2003/  /  2004/  /  

782Projecte bàsic i d'execució d'un consultori local a Lavern 2004/  /  2005/  /  

964Projecte executiu nova construcció del CEIP de 5 UT Sant Jordi - ZER Subirats 2005/  /  2005/  /  

782Modificació de pressupost del projecte bàsic i d'execució d'un consultori local a 
Lavern

2006/  /  2006/  /  

788Projecte d'intervenció en un monument actuació sobre la torre homenatge del 
castell de Subirats

2007/  /  2008/  /  

965Projecte d'obra executada del CEIP de 5 UT Sant Jordi - ZER Subirats 2008/  /  2008/  /  
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4171Modificat del projecte bàsic i d'execució de la Reforma i ampliació de les 
antigues escoles per a llar d'infants

2009/  /  2009/  /  

4173Obres d'adeqüació de l'antiga Casa de la Vila. Supressió de barreres 
arquitectòniques i adopció de mesures d'estalvi energètic

2009/  /  2010/  /  

4165Projecte bàsic i d'execució de millores del Camp de futbol de Sant Pau d'Ordal. 
Instal.lació de gespa artificial i tancaments

2011/  /  2011/  /  

Codi 101.06.05.00.00

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

OBRES I URBANISME Brigada municipal d'obres

490  Expedient per a la reorganització dels serveis de manteniment de l'Ajuntament. 1988/  /  1988/  /  

Codi 101.06.06.00.00

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

OBRES I URBANISME Vialitat

490  Expedients d'autorització per la instal·lació de parades per la Festa Major. 1981/  /  1991/  /  

490  Expedients d'ocupació temporal de la via pública. 1987/  /  1991/  /  

Codi 101.06.06.01.00

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

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

517  Expedient de sol·licitud per a venda ambulant. 1982/  /  1982/  /  

517  Expedients de sol·licitud per a venda ambulant. 1988/  /  1989/  /  

517  Expedient de sol·licitud per a venda ambulant. 1995/  /  1995/  /  

Codi 101.06.06.01.02

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

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

Instal·lació de rètols i publicitat

1293Expedient d'instal·lació de rètol i publicitat 1997/  /  2003/  /  

Codi 101.06.07.00.00

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

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis

1203Annex a la memòria descriptiva del projecte bàsic de casa de colònies per a 
disminuïts

1995/  /  1995/  /  
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Codi 101.06.07.01.00

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

OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències d'obres particulars

535  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1891/  /  1892/  /  

535  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1900/  /  1901/  /  

535  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1905/  /  1911/  /  

535  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1912/  /  1928/  /  

535  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1930/  /  1935/  /  

536  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1939/  /  1969/  /  

313  Sol·licituds de permisos d'obres a Diputació i Obres Públiques. 1957/  /  1965/  /  

538  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1958/  /  1965/  /  

538  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 4211966/  /  1966/  /  

540  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 11711967/  /  1967/  /  

541  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 13411968/  /  1968/  /  

542  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 13611969/  /  1969/  /  

543  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 14211970/  /  1970/  /  

537  Sol·licituds i autoritzacions per edificacions i obres. 1970/  /  1995/  /  

544  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 16511971/  /  1971/  /  

545  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 15711972/  /  1972/  /  

555  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1341341972/  /  1972/  /  

546  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 15011973/  /  1973/  /  

547  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1911511973/  /  1973/  /  

526  Còpia de la concessió de llicències d'obres. 1973/  /  1979/  /  

548  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 7711974/  /  1974/  /  

549  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120781974/  /  1974/  /  

550  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1671211974/  /  1974/  /  

551  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2551681974/  /  1974/  /  

161 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicències a CTNE per realitzar obres. 1974/  /  1983/  /  

552  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 8311975/  /  1975/  /  

553  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 131841975/  /  1975/  /  

554  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2191321975/  /  1975/  /  

556  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 6411976/  /  1976/  /  
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557  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 150651976/  /  1976/  /  

558  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5311977/  /  1977/  /  

559  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 85541977/  /  1977/  /  

560  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120861977/  /  1977/  /  

561  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1771211977/  /  1977/  /  

562  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5511978/  /  1978/  /  

563  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 100561978/  /  1978/  /  

564  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1811021978/  /  1978/  /  

565  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3611979/  /  1979/  /  

566  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 63371979/  /  1979/  /  

567  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 135641979/  /  1979/  /  

568  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1791361979/  /  1979/  /  

569  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2481801979/  /  1979/  /  

534  Còpia de la concessió de llicències d'obres. 1979/  /  1984/  /  

570  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5011980/  /  1980/  /  

313  Expedient de concessió de llicència per realitzar obres. 35351980/  /  1980/  /  

571  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 117511980/  /  1980/  /  

572  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1591181980/  /  1980/  /  

573  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1971601980/  /  1980/  /  

574  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2231981980/  /  1980/  /  

178 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicències a FHSSA per realitzar obres. 1980/  /  1988/  /  

313 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. (parcel·lació i 
segregació)

1980/  /  1992/  /  

576  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5011981/  /  1981/  /  

577  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 75511981/  /  1981/  /  

578  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 125761981/  /  1981/  /  

579  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1501261981/  /  1981/  /  

580  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1801511981/  /  1981/  /  

303 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. (moviment de terres) 1981/  /  1982/  /  

303 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. 1981/  /  1992/  /  

313 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. (cartells) 1981/  /  1992/  /  

716  Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. (conexions a la xarxa 
de clavegueram)

1981/  /  1997/  /  
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581  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5511982/  /  1982/  /  

582  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 80561982/  /  1982/  /  

583  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 110811982/  /  1982/  /  

584  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1301111982/  /  1982/  /  

585  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1781311982/  /  1982/  /  

586  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3511983/  /  1983/  /  

587  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 65361983/  /  1983/  /  

588  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 95661983/  /  1983/  /  

589  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120961983/  /  1983/  /  

590  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1541211983/  /  1983/  /  

591  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1971551983/  /  1983/  /  

592  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3011984/  /  1984/  /  

593  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 81311984/  /  1984/  /  

594  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 138821984/  /  1984/  /  

595  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1791391984/  /  1984/  /  

597  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 5511985/  /  1985/  /  

598  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 78561985/  /  1985/  /  

599  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 115781985/  /  1985/  /  

600  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1451161985/  /  1985/  /  

601  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1881461985/  /  1985/  /  

524  Còpia de la concessió de llicències d'obres. 1985/  /  1986/  /  

329 Registrat a expedients diversos. Expedient de concessió de llicència a Catalana de Gas per realitzar obres. 1986/  /  1986/  /  

603  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 4511986/  /  1986/  /  

604  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 66461986/  /  1986/  /  

605  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 87671986/  /  1986/  /  

606  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120881986/  /  1986/  /  

607  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1491211986/  /  1986/  /  

609  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3511987/  /  1987/  /  

610  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 86361987/  /  1987/  /  

611  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 108871987/  /  1987/  /  

613  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1351091987/  /  1987/  /  

614  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1651361987/  /  1987/  /  
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615  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1951661987/  /  1987/  /  

616  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1311988/  /  1988/  /  

617  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 14141988/  /  1988/  /  

616  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 25151988/  /  1988/  /  

617  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 37261988/  /  1988/  /  

618  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 54381988/  /  1988/  /  

619  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 79551988/  /  1988/  /  

620  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 105801988/  /  1988/  /  

622  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1261061988/  /  1988/  /  

623  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1501271988/  /  1988/  /  

624  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1601511988/  /  1988/  /  

625  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1751611988/  /  1988/  /  

626  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2211989/  /  1989/  /  

627  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 48231989/  /  1989/  /  

628  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 74491989/  /  1989/  /  

629  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 94751989/  /  1989/  /  

630  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 110951989/  /  1989/  /  

631  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1351111989/  /  1989/  /  

632  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1611361989/  /  1989/  /  

634  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1781621989/  /  1989/  /  

635  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1901791989/  /  1989/  /  

303 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicència per realitzar obres. (moviment de terres) 1989/  /  1994/  /  

637  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1511990/  /  1990/  /  

638  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 38161990/  /  1990/  /  

639  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 53391990/  /  1990/  /  

640  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 80541990/  /  1990/  /  

641  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 95811990/  /  1990/  /  

642  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120961990/  /  1990/  /  

643  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1451211990/  /  1990/  /  

644  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1601461990/  /  1990/  /  

645  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1741611990/  /  1990/  /  

646  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1921751990/  /  1990/  /  
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647  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1611991/  /  1991/  /  

648  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 25171991/  /  1991/  /  

649  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 51261991/  /  1991/  /  

650  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 78521991/  /  1991/  /  

651  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 79791991/  /  1991/  /  

650  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 84801991/  /  1991/  /  

651  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 102851991/  /  1991/  /  

653  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1311031991/  /  1991/  /  

654  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1401321991/  /  1991/  /  

656  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1681411991/  /  1991/  /  

657  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3811992/  /  1992/  /  

658  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 61391992/  /  1992/  /  

659  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 91621992/  /  1992/  /  

662  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 65651992/  /  1992/  /  

660  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 113921992/  /  1992/  /  

661  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1521141992/  /  1992/  /  

663  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1651531992/  /  1992/  /  

665  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1931661992/  /  1992/  /  

666  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3711993/  /  1993/  /  

667  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 42381993/  /  1993/  /  

668  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 68431993/  /  1993/  /  

670  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 80691993/  /  1993/  /  

671  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 114811993/  /  1993/  /  

672  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1331151993/  /  1993/  /  

555  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1201201993/  /  1993/  /  

673  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1451341993/  /  1993/  /  

674  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1651461993/  /  1993/  /  

675  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1601511993/  /  1993/  /  

676  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1811611993/  /  1993/  /  

161 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicències a CTNE per realitzar obres. 1993/  /  1994/  /  

178 Registrats com a expedients diversos. Expedients de concessió de llicències a FECSA per realitzar obres. 1993/  /  1994/  /  

677  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3411994/  /  1994/  /  

09/04/2015 Pàgina 254 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

678  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 61351994/  /  1994/  /  

680  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 75621994/  /  1994/  /  

681  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 99761994/  /  1994/  /  

682  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1351001994/  /  1994/  /  

683  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1581361994/  /  1994/  /  

684  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 3111995/  /  1995/  /  

685  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 60321995/  /  1995/  /  

686  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 79611995/  /  1995/  /  

687  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 100801995/  /  1995/  /  

689  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1271011995/  /  1995/  /  

690  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1491281995/  /  1995/  /  

691  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1781501995/  /  1995/  /  

692  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2011791995/  /  1995/  /  

693  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2511996/  /  1996/  /  

694  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 54261996/  /  1996/  /  

695  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 66551996/  /  1996/  /  

696  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 90671996/  /  1996/  /  

697  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 120911996/  /  1996/  /  

698  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1261211996/  /  1996/  /  

700  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1601451996/  /  1996/  /  

701  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2001611996/  /  1996/  /  

702  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2252011996/  /  1996/  /  

703  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2552261996/  /  1996/  /  

704  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 2812561996/  /  1996/  /  

705  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 911997/  /  1997/  /  

706  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 10101997/  /  1997/  /  

705  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 24111997/  /  1997/  /  

706  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 26251997/  /  1997/  /  

707  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 45271997/  /  1997/  /  

708  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 60461997/  /  1997/  /  

709  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 61611997/  /  1997/  /  

708  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 62621997/  /  1997/  /  
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710  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 88631997/  /  1997/  /  

711  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 104891997/  /  1997/  /  

712  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1401051997/  /  1997/  /  

713  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1621411997/  /  1997/  /  

714  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1821631997/  /  1997/  /  

715  Expedients de concessió de llicències per realitzar obres. 1951831997/  /  1997/  /  

949Sol·licitud de llicència d'obres 5/1997 1997/  /  2008/  /  

1008Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1711998/  /  1998/  /  

1009Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 27181998/  /  1998/  /  

1010Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 31281998/  /  1998/  /  

1011Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 47321998/  /  1998/  /  

1012Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 56481998/  /  1998/  /  

1013Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 70571998/  /  1998/  /  

1014Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 87711998/  /  1998/  /  

1015Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 100881998/  /  1998/  /  

1016Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1131011998/  /  1998/  /  

1017Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1221141998/  /  1998/  /  

1018Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1561231998/  /  1998/  /  

1019Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1681571998/  /  1998/  /  

1020Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1871691998/  /  1998/  /  

1021Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2131881998/  /  1998/  /  

1022Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1711999/  /  1999/  /  

1023Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 37181999/  /  1999/  /  

1024Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 52381999/  /  1999/  /  

1025Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 61531999/  /  1999/  /  

1026Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 62621999/  /  1999/  /  

1025Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 64631999/  /  1999/  /  

1026Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 65651999/  /  1999/  /  

1025Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 69661999/  /  1999/  /  

1027Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 92701999/  /  1999/  /  

1028Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 107931999/  /  1999/  /  

1029Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1331081999/  /  1999/  /  
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1030Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1421341999/  /  1999/  /  

1031Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1571431999/  /  1999/  /  

1032Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1721581999/  /  1999/  /  

1033Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1871731999/  /  1999/  /  

1034Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1991881999/  /  1999/  /  

1035Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2232001999/  /  1999/  /  

1036Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2342241999/  /  1999/  /  

971Projecte executiu de l'accés al Pla parcial Molí del Racó al terme municipals de 
Subirats

2000/  /  2000/  /  

1036Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 812000/  /  2000/  /  

1037Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 3692000/  /  2000/  /  

1038Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 50372000/  /  2000/  /  

1039Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 66512000/  /  2000/  /  

1040Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 91672000/  /  2000/  /  

1041Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 113922000/  /  2000/  /  

1042Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1311142000/  /  2000/  /  

1043Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1581322000/  /  2000/  /  

1044Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1801592000/  /  2000/  /  

1045Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2031812000/  /  2000/  /  

1046Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2192042000/  /  2000/  /  

979Expedient d'obres 67/2001: Projecte constructiu del pont de Can Bosc sobre el 
riu Anoia

2001/  /  2001/  /  

980Expedient d'obres 67/2001: Projecte modificat del Projecte constructiu del pont 
de Can Bosc sobre el riu Anoia

2001/  /  2001/  /  

1047Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1412001/  /  2001/  /  

1048Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 21152001/  /  2001/  /  

1049Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 41222001/  /  2001/  /  

1050Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 64422001/  /  2001/  /  

1051Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 67652001/  /  2001/  /  

1052Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 93682001/  /  2001/  /  

1053Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 108942001/  /  2001/  /  

1054Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1331092001/  /  2001/  /  

1055Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1471342001/  /  2001/  /  
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1056Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1471472001/  /  2001/  /  

1057Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1621482001/  /  2001/  /  

1058Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1841632001/  /  2001/  /  

1059Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2001852001/  /  2001/  /  

1060Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2142012001/  /  2001/  /  

1061Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2252152001/  /  2001/  /  

1071Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2362262001/  /  2001/  /  

1071Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 512002/  /  2002/  /  

1072Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 862002/  /  2002/  /  

1073Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 882002/  /  2002/  /  

1074Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 882002/  /  2002/  /  

1075Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2192002/  /  2002/  /  

1076Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 41222002/  /  2002/  /  

1077Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 59422002/  /  2002/  /  

1078Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 73602002/  /  2002/  /  

1079Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 91742002/  /  2002/  /  

1080Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 106922002/  /  2002/  /  

1081Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1101072002/  /  2002/  /  

1082Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1111112002/  /  2002/  /  

1081Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1151122002/  /  2002/  /  

1082Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1211162002/  /  2002/  /  

1083Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1401222002/  /  2002/  /  

1084Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1421412002/  /  2002/  /  

1085Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1541432002/  /  2002/  /  

1086Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1781552002/  /  2002/  /  

1087Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1901792002/  /  2002/  /  

1088Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2011912002/  /  2002/  /  

1089Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2512003/  /  2003/  /  

1090Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 53262003/  /  2003/  /  

1091Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 78542003/  /  2003/  /  

1092Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 90792003/  /  2003/  /  

1093Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 113912003/  /  2003/  /  
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1094Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1291142003/  /  2003/  /  

1095Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1521302003/  /  2003/  /  

1095Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1521302003/  /  2003/  /  

1096Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1811532003/  /  2003/  /  

1097Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1991822003/  /  2003/  /  

1098Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2092002003/  /  2003/  /  

1099Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2342102003/  /  2003/  /  

1100Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2402352003/  /  2003/  /  

1101Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2442412003/  /  2003/  /  

1102Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2452452003/  /  2003/  /  

1101Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2472462003/  /  2003/  /  

1102Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2492482003/  /  2003/  /  

980Expedient 139/2004 de concessió de llicència per a realitzar obres. 2004/  /  2004/  /  

980Expedient 126/2004 de concessió de llicència per a realitzar obres. 2004/  /  2004/  /  

1103Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 212004/  /  2004/  /  

1104Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1232004/  /  2004/  /  

1105Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 27132004/  /  2004/  /  

1106Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 35282004/  /  2004/  /  

1107Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 40362004/  /  2004/  /  

1108Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 49412004/  /  2004/  /  

1109Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 51502004/  /  2004/  /  

1110Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 60522004/  /  2004/  /  

1112Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 80612004/  /  2004/  /  

1111Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 76762004/  /  2004/  /  

1113Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 95812004/  /  2004/  /  

1114Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 108962004/  /  2004/  /  

1115Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1101092004/  /  2004/  /  

1116Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1181112004/  /  2004/  /  

1117Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1261192004/  /  2004/  /  

1118Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1381272004/  /  2004/  /  

1119Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1501392004/  /  2004/  /  

1120Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1671512004/  /  2004/  /  
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1121Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1831682004/  /  2004/  /  

1122Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1951842004/  /  2004/  /  

1123Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2061962004/  /  2004/  /  

1124Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2182072004/  /  2004/  /  

1134Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2212192004/  /  2004/  /  

1383Llicències d'obres 2222222004/  /  2004/  /  

1134Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2292232004/  /  2004/  /  

1135Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2392302004/  /  2004/  /  

1136Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1112005/  /  2005/  /  

1137Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 12122005/  /  2005/  /  

1138Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 24132005/  /  2005/  /  

1139Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 32252005/  /  2005/  /  

1140Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 41332005/  /  2005/  /  

1141Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 46422005/  /  2005/  /  

1142Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 56472005/  /  2005/  /  

1143Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 59572005/  /  2005/  /  

1144Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 68602005/  /  2005/  /  

1145Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 73692005/  /  2005/  /  

1146Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 73732005/  /  2005/  /  

1147Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 73732005/  /  2005/  /  

1148Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 74732005/  /  2005/  /  

1149Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 77752005/  /  2005/  /  

1150Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 82782005/  /  2005/  /  

1151Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 79792005/  /  2005/  /  

1152Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 99832005/  /  2005/  /  

1153Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1051002005/  /  2005/  /  

1154Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1141062005/  /  2005/  /  

1155Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1241152005/  /  2005/  /  

1156Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1331252005/  /  2005/  /  

1157Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1481342005/  /  2005/  /  

1158Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1591492005/  /  2005/  /  

1159Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1721602005/  /  2005/  /  
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1160Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1731732005/  /  2005/  /  

1159Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1801742005/  /  2005/  /  

1160Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1861812005/  /  2005/  /  

1161Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1951872005/  /  2005/  /  

1162Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2041962005/  /  2005/  /  

1163Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2232052005/  /  2005/  /  

1164Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2292242005/  /  2005/  /  

1165Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2332302005/  /  2005/  /  

1165Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1512006/  /  2006/  /  

1166Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 25162006/  /  2006/  /  

1167Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 26262006/  /  2006/  /  

1168Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 33272006/  /  2006/  /  

1169Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 45342006/  /  2006/  /  

1170Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 50462006/  /  2006/  /  

1171Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 67512006/  /  2006/  /  

1172Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 74682006/  /  2006/  /  

1173Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 82752006/  /  2006/  /  

1174Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 90832006/  /  2006/  /  

1175Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 103912006/  /  2006/  /  

1176Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1101042006/  /  2006/  /  

1177Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1111112006/  /  2006/  /  

1178Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1121122006/  /  2006/  /  

1177Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1131132006/  /  2006/  /  

1178Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1211142006/  /  2006/  /  

1179Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1271222006/  /  2006/  /  

1180Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1271272006/  /  2006/  /  

1179Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1311282006/  /  2006/  /  

1181Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1381322006/  /  2006/  /  

1182Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1461392006/  /  2006/  /  

1183Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1471472006/  /  2006/  /  

1198Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1481482006/  /  2006/  /  

1184Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1491492006/  /  2006/  /  
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1184Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1631632006/  /  2006/  /  

1185Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1731642006/  /  2006/  /  

1186Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1741742006/  /  2006/  /  

1185Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1781752006/  /  2006/  /  

1186Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 1921792006/  /  2006/  /  

1187Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2071932006/  /  2006/  /  

1197Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2152082006/  /  2006/  /  

1198Expedients de concessió de llicències per a realitzar obres 2172162006/  /  2006/  /  

1345Llicències d'obres 912007/  /  2007/  /  

1346Llicències d'obres 1692007/  /  2007/  /  

1347Llicències d'obres 18172007/  /  2007/  /  

1348Llicències d'obres 26192007/  /  2007/  /  

1349Llicències d'obres 34272007/  /  2007/  /  

1350Llicències d'obres 40352007/  /  2007/  /  

1351Llicències d'obres 48412007/  /  2007/  /  

1352Llicències d'obres 56482007/  /  2007/  /  

1353Llicències d'obres 71572007/  /  2007/  /  

1354Llicències d'obres 82722007/  /  2007/  /  

1355Llicències d'obres 96832007/  /  2007/  /  

1356Llicències d'obres 113972007/  /  2007/  /  

1357Llicències d'obres 1281142007/  /  2007/  /  

1358Llicències d'obres 1451292007/  /  2007/  /  

1359Llicències d'obres 1561462007/  /  2007/  /  

1360Llicències d'obres 1651562007/  /  2007/  /  

1361Llicències d'obres 1661662007/  /  2007/  /  

1362Llicències d'obres 1781672007/  /  2007/  /  

981Expedient d'obres 142/2008: Projecte bàsic CEIP El Montcau - ZER Subirats 2008/  /  2008/  /  

987Expedient d'obres 142/2008: Projecte executiu CEIP El Montcau - ZER Subirats 2008/  /  2008/  /  

1363Llicències d'obres 1212008/  /  2008/  /  

1364Llicències d'obres 31132008/  /  2008/  /  

1365Llicències d'obres 31212008/  /  2008/  /  

1366Llicències d'obres 45322008/  /  2008/  /  
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1367Llicències d'obres 54462008/  /  2008/  /  

1368Llicències d'obres 60552008/  /  2008/  /  

1369Llicències d'obres 70612008/  /  2008/  /  

1370Llicències d'obres 74712008/  /  2008/  /  

1371Llicències d'obres 79752008/  /  2008/  /  

1372Llicències d'obres 81802008/  /  2008/  /  

1373Llicències d'obres 84822008/  /  2008/  /  

1374Llicències d'obres 85852008/  /  2008/  /  

1375Llicències d'obres 106862008/  /  2008/  /  

1376Llicències d'obres 1191072008/  /  2008/  /  

1377Llicències d'obres 1201202008/  /  2008/  /  

1376Llicències d'obres 1231212008/  /  2008/  /  

1378Llicències d'obres 1461242008/  /  2008/  /  

1379Llicències d'obres 1561472008/  /  2008/  /  

1380Llicències d'obres 1611572008/  /  2008/  /  

1381Llicències d'obres 1661622008/  /  2008/  /  

1382Llicències d'obres 1741672008/  /  2008/  /  

Codi 101.06.08.00.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

517  Relacions i declaracions d'establiments i industries alimentàries. 1954/  /  1970/  /  
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Codi 101.06.08.01.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Llicències d'activitats 
classificades

226  Actes de possessió de mines. 1857/  /  1899/  /  

226  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1966/  /  1977/  /  

227  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1978/  /  1981/  /  

228  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 8681983/  /  1983/  /  

229  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1984/  /  1985/  /  

1241Expedient de sol.licitud de llicència ambiental: Pedrera "El Telègraf" 1941941985/  /  1996/  /  

230  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 385341986/  /  1986/  /  

231  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 4564071986/  /  1986/  /  

231  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 3041651987/  /  1987/  /  

232  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 3513071987/  /  1987/  /  

232  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 12121988/  /  1988/  /  

232  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 21211988/  /  1988/  /  

233  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 438551988/  /  1988/  /  

234  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1989/  /  1989/  /  

234  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 58131990/  /  1990/  /  

235  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 3041281990/  /  1990/  /  

1240Expedient de sol.licitud de llicència ambiental: Pedrera "El Telègraf" 1941941990/  /  1997/  /  

235  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1991/  /  1991/  /  

270  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 38181992/  /  1992/  /  

270  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 76421992/  /  1992/  /  

290  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1541993/  /  1993/  /  

293  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 62171993/  /  1993/  /  

300  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 69131994/  /  1994/  /  

302  Expedients de concessió de llicències d'activitats classificades. 1041001994/  /  1994/  /  
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Codi 101.06.08.02.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Obertura d'establiments 
innocus

382  Expedients de concessió de llicències per obertura d'establiments i exercici 
d'activitats professionals.

1966/  /  1982/  /  

383  Expedients de concessió de llicències per obertura d'establiments i exercici 
d'activitats professionals.

1984/  /  1987/  /  

384  Expedients de concessió de llicències per obertura d'establiments i exercici 
d'activitats professionals.

1987/  /  1994/  /  
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Codi 101.06.08.04.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Llicències  d'activitats 
ambientals (des de 1999)

1241Inventari activitats classificades industrials i ramaderes 1994/  /  1994/  /  

1220Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1995/  /  1995/  /  

1221Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 711996/  /  1996/  /  

1222Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1181996/  /  1996/  /  

1223Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 11111996/  /  1996/  /  

1223Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 32321996/  /  1996/  /  

1224Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 811997/  /  1997/  /  

1225Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 991997/  /  1997/  /  

1226Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 13101997/  /  1997/  /  

1227Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 16141997/  /  1997/  /  

1227Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 511998/  /  1998/  /  

1228Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1361998/  /  1998/  /  

1229Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 20141998/  /  1998/  /  

1229Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 311999/  /  1999/  /  

1230Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1241999/  /  1999/  /  

1231Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1212000/  /  2000/  /  

1232Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 16132000/  /  2000/  /  

1232Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 812001/  /  2001/  /  

1233Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1692001/  /  2001/  /  

1234Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 612002/  /  2002/  /  

1235Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1272002/  /  2002/  /  

1236Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 112003/  /  2003/  /  

1236Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 112003/  /  2003/  /  

1237Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 722003/  /  2003/  /  

1238Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 882003/  /  2003/  /  

1239Expedient de sol.licitud de llicència ambiental 1892003/  /  2003/  /  

09/04/2015 Pàgina 266 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.06.10.00.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística

316  Expedients d'infracció urbanística, de suspensió d'obres i sancionadors. 1976/  /  1985/  /  

319  Expedients d'infracció urbanística, de suspensió d'obres i sancionadors. 1986/  /  1991/  /  

321  Expedients d'infracció urbanística, de suspensió d'obres i sancionadors. 1992/  /  1996/  /  

Codi 101.06.10.01.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Ordres d'execució

943Expedient d'ordre d'execució d'obra 1998/  /  2006/  /  

943Expedient d'ordre d'execució ambiental 2004/  /  2006/  /  

Codi 101.06.10.02.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Declaració de ruïna

541  Expedient de declaració d'estat ruïnós. 1955/  /  1955/  /  

541  Expedients de declaració d'estat ruïnós. 1974/  /  1978/  /  

541  Expedients de declaració d'estat ruïnós. 1984/  /  1986/  /  

Codi 101.06.10.04.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Infraccions urbanístiques

1294Informes d'infraccions urbanístiques 1999/  /  2003/  /  
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Codi 101.06.11.00.00

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

OBRES I URBANISME Juntes i Comissions 
municipals

303  Llibre d'actes de la Comissió de Foment. 1953/  /  1955/  /  

479  Expedient de constitució de l'Associació de propietaris de la Muntanya Rodona. 1972/  /  1977/  /  

479  Relacions de propietaris i parcel·les de les urbanitzacions. 1974/  /  1980/  /  

479  Expedient de constitució de l'Associació de propietaris de Can Rosell. 1975/  /  1982/  /  

479  Expedient de constitució de l'Associació de propietaris de l'urbanització 
Casablanca.

1976/  /  1976/  /  

479  Expedient de l'elecció de municipis representants al Consell de Direcció del 
Consorci de les Contribucions Territorials.

1980/  /  1980/  /  

479  Notificacions per a la liquidació de quotes a la Junta de compensació de la 
Muntanya Rodona.

1983/  /  1983/  /  

479  D326/87Expedient de renovació dels representants municipals en el Consell Territorial 
de la Propietat Immobiliaria.

1987/  /  1987/  /  

479Expedient de sol·licitud de diversos veïns de formar part de la Junta de 
Compensació de la urbanització Casablanca Nord

1988/  /  1988/  /  

1217Convocatòria i actes de la comissió informativa d'urbanisme 1997/  /  2003/  /  

1217Acta de la Comissió Informativa d'Urbanisme 2003/  /  2004/  /  

Codi 101.07.01.01.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Milícies ciutadanes

354  Llista dels individus que formen el somatent dels districtes de Subirats. 1875/  /  1875/  /  

354  Relació nominal dels individus que formen el Somatent del Districte de Subirats. 1913/  /  1913/  /  

354  Llista del Somatent del Distrticte de Subirats. 1931/  /  1931/  /  

354  Denúncia per la impossibilitat de nomenar sots-caporal del Somatent al 
municipi.

1934/  /  1934/  /  

Codi 101.07.01.02.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Policia municipal

946Informes vigilant municipal 1997/  /  2000/  /  

895Expedient de retirada de vehicle abandonat 2005/  /  2008/  /  

09/04/2015 Pàgina 268 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.07.01.05.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Guàrdia rural

354  Nomenament del guarda de la Muntanya del Comú. 1850/  /  1852/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1981/  /  1981/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1982/  /  1982/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1983/  /  1983/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1984/  /  1984/  /  

282  D147/85Expedient de la guarderia rural. 1985/  /  1985/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1986/  /  1986/  /  

282  Expedient de la guarderia rural. 1987/  /  1987/  /  

282  D166/88Expedient de la guarderia rural. 1988/  /  1988/  /  

Codi 101.07.01.07.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Cossos de seguretat Cossos de seguretat externs

354  Partes de vigilància de la Muntanya del Comú per la Guàrdia Civil. 1885/  /  1887/  /  

354  Justificants de revista del puesto d'Ordal de la Guardia Civil. 1907/  /  1908/  /  

354  Justificants de revista del puesto d'Ordal de la Guardia Civil. 1931/  /  1936/  /  

Codi 101.07.03.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Control de circulació de 
persones

354  Llibre registre de salconduïts de pagament. 1939/  /  1940/  /  

354  Llibre registre de salconduïts gratuïts. 1940/  /  1944/  /  

354  Relacions numeriques d'entrada de viatgers en establiments d'hosteleria. 1965/  /  1986/  /  

354  Expedient d'organització de la renovació del DNI. 1991/  /  1991/  /  
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Codi 101.07.04.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Armes

354  Llicències per usar armes. 1868/  /  1876/  /  

354  Relació d'armes entregades a l'Ajuntament. 1934/  /  1934/  /  

354  Guies de ciculació d'explosius. 1935/  /  1935/  /  

354  Guies de ciculació d'explosius. 1963/  /  1963/  /  

354  Tarjetes d'armes. 1973/  /  1983/  /  

354  Expedients de sol·licitud d'autorització per tirades al plat. 1982/  /  1985/  /  

354  Guia de ciculació d'explosius i cartutxeria. 1991/  /  1991/  /  

Codi 101.07.05.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Guardes jurats

297  Nomenament de Guarda Particular Jurat, instat per varis. 1907/  /  1910/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1947/  /  1947/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1948/  /  1948/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1955/  /  1955/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1955/  /  1955/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1956/  /  1956/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1961/  /  1961/  /  

297  Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1977/  /  1977/  /  

297  D122/80Expedient de nomenament de Guarda Particular Jurat 1980/  /  1980/  /  
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Codi 101.07.06.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Protecció civil

354  Organització de serveis d'urgència. 1962/  /  1975/  /  

354  Sol·licituds per a la presència de forces de seguretat al municipi. 1980/  /  1985/  /  

354  Enquesta sobre dades de riscs i mitjans de protecció civil. 1993/  /  1993/  /  

354  Conveni amb el Consell Comarcal per a l'elaboració dels Plans d'Emergència 
Local.

1994/  /  1995/  /  

354  Enquestes sobre terratrèmols. 1995/  /  1996/  /  

354Documentació general per a la elaboració del pla de proteccció civil municipal 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.07.07.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Juntes i comissions 
municipals

354  Sol·licitud de dissolució de la Conselleria de Seguretat Interior i Defensa. 1937/  /  1937/  /  

354  Relació i certificats de persones amb llibertat condicional residents al municipi. 1941/  /  1944/  /  

354  Relacions nominals de persones que composen la Comissió Local de Protecció 
Civil.

1962/  /  1975/  /  

354  Relació de persones que es troben a l'exili. 1965/  /  1965/  /  
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Codi 101.08.01.00.00

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

SERVEIS MILITARS Allotjaments militars, 
subministraments a la tropa

255Subministraments d'aliments a les tropes 1923/  /  1923/  /  

273  Cens de bestiar i articles de consum de subsistencies per l'estadistica i requisa 
militar.

1926/  /  1926/  /  

289  Fitxes de requisa de carros. 1939/  /  1939/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1939/  /  1939/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1940/  /  1941/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1941/  /  1942/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1941/  /  1942/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1942/  /  1943/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1942/  /  1943/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1942/  /  1943/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1943/  /  1944/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1943/  /  1944/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1943/  /  1944/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1944/  /  1945/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1944/  /  1945/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1944/  /  1945/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1945/  /  1946/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1945/  /  1946/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1945/  /  1946/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1946/  /  1947/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1946/  /  1947/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1946/  /  1947/  /  

898  Cens de bestiar cavalli, asini i bovi subjecte a requisa militar. 1948/  /  1948/  /  

11063  Cens i classificacio d'automobils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisicio. 1948/  /  1948/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1948/  /  1949/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1948/  /  1949/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1948/  /  1949/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1950/  /  1951/  /  
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898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1950/  /  1951/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1950/  /  1951/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1951/  /  1952/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1951/  /  1952/  /  

11063  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1951/  /  1952/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1952/  /  1953/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1952/  /  1953/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1953/  /  1954/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1953/  /  1954/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1954/  /  1955/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1954/  /  1955/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1955/  /  1956/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1955/  /  1956/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1956/  /  1957/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1956/  /  1957/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1957/  /  1958/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1957/  /  1958/  /  

898  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1958/  /  1959/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1958/  /  1959/  /  

898  Cens i classificació d'automòbils, motocicletes i bicicletes subjectes a requisició. 1959/  /  1960/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1959/  /  1960/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1960/  /  1961/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1960/  /  1961/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1961/  /  1962/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1961/  /  1962/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1962/  /  1963/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1962/  /  1963/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1963/  /  1964/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1963/  /  1964/  /  

898  Cens de carruatges de tracció animal subjectes a requisa militar. 1964/  /  1965/  /  

898  Cens de bestiar cavallí, asiní i boví subjecte a requisa militar. 1964/  /  1965/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Quintes

255  Expedient general de les operacions d'allistament 1864/  /  1865/  /  

255  Expedient general de les operacions d'allistament de 1897 i 1898. 1898/  /  1898/  /  

255  Relació dels mossos sortejats. 1899/  /  1899/  /  

255  Relació dels mossos que han de ser inclossos en la lleva de 1900. 1900/  /  1900/  /  

255  Expedient general de les operacions d'allistament de 1901 1901/  /  1901/  /  

255  Expedient general de les operacions d'allistament de 1902. 1902/  /  1902/  /  

255  Expedient general de les operacions d'allistament de 1903. 1903/  /  1904/  /  

256  Expedient general de les operacions d'allistament de 1904. 1904/  /  1904/  /  

256  Expedient general de les operacions d'allistament de 1905. 1905/  /  1905/  /  

256  Relacio d'expedients iniciats per causes sobrevingudes als mossos de les 
lleves de 1921 a 1925.

1926/  /  1926/  /  

257  Relació de mossos de la lleva de 1929. 1929/  /  1929/  /  

257  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1930. 1930/  /  1930/  /  

257  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1931. 1931/  /  1931/  /  

257  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1932. 1932/  /  1932/  /  

257  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1933. 1933/  /  1933/  /  

258  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1934. 1934/  /  1934/  /  

258  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1935. 1935/  /  1935/  /  

258  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1936. 1936/  /  1936/  /  

258  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1937. 1937/  /  1937/  /  

259  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1938. 1937/  /  1937/  /  

259  Relació dels mossos de la lleva de 1941. 1937/  /  1938/  /  

259  Relació dels mossos de la lleva de 1940. 1937/  /  1938/  /  

259  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de 1939. 1937/  /  1938/  /  

259  Relacio de persones recuperades a Subirats per les forces d'assalt d'El 
Vendrell.

1938/  /  1938/  /  

259  Relació dels mossos de la lleva de 1942. 1938/  /  1939/  /  

259  Revisió dels expedients generals de reclutament de les lleves dels anys 1936 a 
1941. (I)

1939/  /  1941/  /  
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260  Revisió dels expedients generals de reclutament de les lleves dels anys 1936 a 
1941. (II)

1939/  /  1941/  /  

260  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1942.

1941/  /  1942/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1943.

1942/  /  1943/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1944.

1943/  /  1943/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1945.

1944/  /  1944/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1946.

1945/  /  1945/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1947.

1946/  /  1946/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1948.

1947/  /  1948/  /  

261  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1949.

1948/  /  1949/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1950.

1949/  /  1950/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1951.

1950/  /  1951/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1952.

1951/  /  1952/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1953.

1952/  /  1953/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1954.

1953/  /  1954/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1955.

1954/  /  1955/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1956.

1956/  /  1956/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1957.

1956/  /  1957/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1958.

1957/  /  1958/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1959.

1958/  /  1959/  /  
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263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1960.

1959/  /  1960/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1961.

1960/  /  1961/  /  

263  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1962.

1961/  /  1962/  /  

264  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1963.

1962/  /  1963/  /  

264  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1964.

1963/  /  1964/  /  

264  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1965.

1965/  /  1965/  /  

264  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1966.

1965/  /  1966/  /  

273  Certificats de concessió de Llicència absoluta. 1965/  /  1966/  /  

264  Expedient general de les operacions de reclutament i allistament de l'Exèrcit de 
1967.

1966/  /  1967/  /  

273  Expedient general de les operacions del Servei Militar. 1968/  /  1968/  /  

273  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1969. 1968/  /  1969/  /  

273  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1970. 1969/  /  1970/  /  

273  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1971. 1970/  /  1971/  /  

264  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1972. 1971/  /  1972/  /  

264  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1973. 1972/  /  1973/  /  

264  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1974. 1973/  /  1974/  /  

264  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1975. 1974/  /  1975/  /  

265  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1976. 1975/  /  1976/  /  

265  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1977. 1976/  /  1977/  /  

265  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1978. 1977/  /  1978/  /  

266  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1979. 1979/  /  1979/  /  

266  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1980. 1979/  /  1980/  /  

267  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1981. 1980/  /  1981/  /  

267  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1982. 1981/  /  1982/  /  

268  Expedient general de les operacions del Servei Militar de 1983. 1982/  /  1983/  /  

268  Allistament de la lleva de 1985. 1983/  /  1984/  /  

269  Allistament de la lleva de 1986. 1984/  /  1985/  /  
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269  Allistament de la lleva de 1987. 1985/  /  1987/  /  

267  Allistament de la lleva de 1988. 1986/  /  1988/  /  

268  Allistament de la lleva de 1989. 1987/  /  1989/  /  

271  Allistament de la lleva de 1990. 1988/  /  1990/  /  

271  Allistament de la lleva de 1991. 1989/  /  1991/  /  

271  Allistament de la lleva de 1992. 1990/  /  1992/  /  

326  Allistament de la lleva de 1993. 1991/  /  1993/  /  

326  Allistament de la lleva de 1994. 1992/  /  1993/  /  

326  Allistament de la lleva de 1995. 1993/  /  1994/  /  

326  Allistament. 1994/  /  1994/  /  

326  Allistament. 1995/  /  1995/  /  

326  Allistament. 1996/  /  1996/  /  

326  Allistament. 1997/  /  1997/  /  

294Expedient general de lleves 1997/  /  1998/  /  

924Expedient general de lleves 1997/  /  1998/  /  

924Allistament 1998/  /  1998/  /  

924Allistament 1999/  /  1999/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Reserva

255  Registre general dels individus de la reserva de l'Exèrcit. 1900/  /  1900/  /  

256  Revista Anual de 1917. 1918/  /  1918/  /  

259  Relació nominal dels ciutadans que han de rebre instrucció militar. 1936/  /  1936/  /  

262  Fitxes individuals de la Revista Anual. 1936/  /  1937/  /  

273  Revista Anual Militar. 1940/  /  1942/  /  

259  Relació nominal dels mossos que han de rebre Instrucció Premilitar. 1942/  /  1943/  /  

262  Fitxes individuals de la Revista Anual. 1942/  /  1965/  /  

273  Revista Anual militar. 1950/  /  1950/  /  

273  Revista Anual Militar. 1954/  /  1954/  /  

273  Revista Anual Militar. 1955/  /  1963/  /  

52  Documents per al manteniment del Llibre Registre de Crida. 1956/  /  1986/  /  

256  Relació dels reservistes a efectes del Registre de Crida. 1957/  /  1957/  /  

256  Llibre Registre de Crida. 1958/  /  1961/  /  

273  Revista Anual Militar. 1964/  /  1981/  /  

256  Llibre Registre de Crida. 1966/  /  1986/  /  

273  Revista Anual Militar de 1966 1967/  /  1967/  /  

273  Revista Anual Militar. 1970/  /  1970/  /  

273  Revista Anual Militar. 1981/  /  1986/  /  

Codi 101.08.02.03.00

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

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Prestació Social Substitutòria

924Llibre oficial d'incidències i inspecció de la Prestació social substitutòria 1994/  /  1996/  /  

924Llibre oficial d'incidències i inspecció de la Prestació social substitutòria 1997/  /  2001/  /  

924Expedient personal de la prestació social substitutòria (A-F) 1997/  /  2001/  /  

924Llibre oficial d'incidències i inspecció de la Prestació social substitutòria 1997/  /  2001/  /  

925Expedient personal de la prestació social substitutòria (G-Z) 1997/  /  2001/  /  

924Registre d'incidències de la Prestació social substitutòria 1999/  /  2000/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Estadístiques generals de 
població. Censos

11063  Cens de Població 1910/  /  1911/  /  

11063  Cens de Població 1920/  /  1921/  /  

238  Cens general de població 1940/  /  1942/  /  

239  Cens general de població 1950/  /  1950/  /  

243  Censos Generals de la Nació 1970/  /  1971/  /  

244  Censos Generals de la Nació 1980/  /  1981/  /  

245  Censos Generals de la Nació 1980/  /  1981/  /  

340  Censos Generals de la Nació 1990/  /  1991/  /  

919Cens d’edificis i locals 1999/  /  2002/  /  

919Cens de població i habitatges 1999/  /  2002/  /  

Codi 101.09.02.00.00

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants

1339Fitxes individuals (A- Massana Puig) 1970/  /  1970/  /  
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POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Padrons

236  Registre de cèdules de veïnatge. 1854/  /  1866/  /  

236  Padró General de Subirats. 1856/  /  1856/  /  

236  Registre de cèdules de veïnatge. 1866/10/10 1868/03/01

236  Registre de cèdules de veïnatge. 1868/  /  1883/  /  

237  Fulls d'inscripció del padró municipal d'habitants. 1915/  /  1915/  /  

11064  Fulls d'inscripció del padró municipal d'habitants. 1924/  /  1924/  /  

11003  Fulls d'inscripció del padró municipal d'habitants 1936/  /  1936/  /  

238  Padró Municipal d'Habitants. 1941/  /  1942/  /  

239  Padró Municipal d'Habitants. 1945/  /  1946/  /  

239  Padró Municipal d'Habitants. 1950/  /  1950/  /  

240  Padró municipal d'habitants 1955/  /  1955/  /  

11005  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1955/  /  1956/  /  

241  Padró Municipal d'Habitants 1960/  /  1961/  /  

11006  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1960/  /  1961/  /  

242  Padró Municipal d'Habitants 1965/  /  1965/  /  

11007  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1965/  /  1966/  /  

11008  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1970/  /  1970/  /  

244  Padró Municipal d'Habitants 1975/  /  1975/  /  

11009  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1975/  /  1976/  /  

1340Fitxes individuals (Massana Pulido- Z) 1980/  /  1980/  /  

11063  Fulls d'inscripció familiar i individuals del padró municipal d'habitants. 1981/  /  1981/  /  

246  Renovació del padró municipal d'habitants 1986/  /  1986/  /  

11063  Fulls d'inscripció familiar del padró municipal d'habitants. 1986/  /  1986/  /  

919Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1989/  /  1996/  /  

250  Renovació del padró municipal d'habitants. 1991/  /  1991/  /  

251  Renovació del padró municipal d'habitants 1991/  /  1991/  /  

900Treballs preliminars padró de 1996 1995/  /  1996/  /  

896Padró municipal d’habitants 1996/  /  1996/  /  

896Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1996/  /  1996/  /  
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900Expedient d'aprovació definitiva del padró 1996/  /  1996/  /  

900Expedient de la informatització del padró d'habitants 1997/  /  1997/  /  

900Expedient de la informatització del padró d'habitants 1997/  /  1997/  /  

900Expedient de renovació del padró d'habitants 1997/  /  1997/  /  

903Expedient de gestió del padró d'habitants 2000/  /  2002/  /  

903Expedient d'aprovació de les xifres del padró d'habitants 2001/  /  2001/  /  

903Expedient de gestió de cues d'erros del padró d'habitants 2001/  /  2003/  /  

904Expedient de gestió del padró d'habitants 2002/  /  2002/  /  

904Expedient d'aprovació de les xifres del padró d'habitants 2002/  /  2002/  /  

908Expedient d'aprovació de les xifres del padró d'habitants 2003/  /  2003/  /  

908Expedient de gestió del padró d'habitants 2003/  /  2003/  /  

909Expedient d'aprovació de les xifres del padró d'habitants 2004/  /  2004/  /  

909Expedient de gestió del padró d'habitants 2004/  /  2004/  /  

910Expedient d'aprovació de les xifres del padró d'habitants 2005/  /  2005/  /  
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POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Rectificacions

238  Resum del padró municipal d'habitants. 1932/  /  1932/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1936/  /  1936/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1937/  /  1937/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1939/  /  1940/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1941/  /  1942/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1942/  /  1943/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1943/  /  1944/  /  

238  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1944/  /  1945/  /  

239  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1946/  /  1947/  /  

239  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1947/  /  1948/  /  

239  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1948/  /  1949/  /  

239  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1949/  /  1950/  /  

240  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1951/  /  1952/  /  

340  Registre estadístic de residents majors d'edat. 1952/  /  1952/  /  

240  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1952/  /  1953/  /  

240  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1953/  /  1954/  /  

240  Rectificació del padró municipal d'habitants 1954/  /  1955/  /  

241  Rectificació del del padró municipal d'habitants. 1956/  /  1956/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1957/  /  1958/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1958/  /  1959/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1959/  /  1960/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1961/  /  1962/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1962/  /  1963/  /  

241  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1963/  /  1964/  /  

242  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1966/  /  1967/  /  

242  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1967/  /  1968/  /  

242  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1968/  /  1969/  /  

242  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1969/  /  1970/  /  

243  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1971/  /  1972/  /  
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243  Rectificacio del padró municipal d'habitants. 1972/  /  1972/  /  

243  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1973/  /  1974/  /  

243  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1974/  /  1975/  /  

244  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1976/  /  1977/  /  

244  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1977/  /  1978/  /  

244  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1978/  /  1979/  /  

244  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1979/  /  1980/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1981/  /  1981/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1982/  /  1982/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1983/  /  1983/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1984/  /  1984/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1985/  /  1985/  /  

246  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1987/  /  1987/  /  

247  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1988/  /  1988/  /  

248  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1989/  /  1989/  /  

249  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1990/  /  1990/  /  

252  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1992/  /  1992/  /  

253  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1993/  /  1993/  /  

254  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1994/  /  1994/  /  

340  Rectificació del padró municipal d'habitants. 1995/  /  1995/  /  

327  Fitxes del padró municipal d'habitants. 1997/  /  1997/  /  

900Instruccions i comunicats referits a la formació del padró 1998/  /  2000/  /  

900Guia del procediment del sistema IDA- Padrón 2000/  /  2001/  /  

900Expedient de gestió cues d'erros del padró municipal d'habitants 2000/  /  2001/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Variacions

238  Altes i baixes al Padró Municipal d'Habitants. 1930/  /  1954/  /  

239  Registre de variacions del padró municipal d'habitants. 1949/  /  1949/  /  

240  Relació mensual d'altes i baixes del padró municipal d'habitants. 1953/  /  1953/  /  

240  Resum mensual de variacions del padró municipal d'habitantss. 1954/  /  1955/  /  

241  Resum mensual de variacions del padró municipal d'habitants. 1956/  /  1960/  /  

241  Resum anual de variacionsdel padró municipal d'habitants. 1961/  /  1962/  /  

298  Altes i baixes del padró municipal d'habitants. 1970/  /  1980/  /  

918Estadística de moviment natural de població 1978/  /  1986/  /  

301  Altes, baixes i modificacions del padró municipal d'habitants. 1981/  /  1993/  /  

339  Altes, baixes i modificacions. 1994/  /  1997/  /  

901Declaracions d'altes, baixes i canvis de domicili 1998/  /  1998/  /  

901Declaracions d'altes, baixes i canvis de domicili 1999/  /  1999/  /  

902Declaracions d'altes, baixes i canvis de domicili 2000/  /  2000/  /  

4122Expedients de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants 2000/  /  2008/  /  

902Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2001/  /  2001/  /  

903Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2001/  /  2001/  /  

904Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2002/  /  2002/  /  

904Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2002/  /  2002/  /  

908Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2003/  /  2003/  /  

910Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2003/  /  2003/  /  

909Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2004/  /  2004/  /  

909Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2004/  /  2004/  /  

910Declaració d’alta del padró municipal d’habitants (vol. I) 2005/  /  2005/  /  

910Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2005/  /  2005/  /  

911Declaració d’alta del padró municipal d’habitants (vol. II) 2005/  /  2005/  /  

911Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2006/  /  2006/  /  

912Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2006/  /  2006/  /  

916Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2007/  /  2007/  /  

916Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2007/  /  2007/  /  
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916Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2007/  /  2007/  /  

917Declaració d’alta del padró municipal d’habitants 2008/  /  2008/  /  

917Declaració de baixa del padró municipal d’habitants 2008/  /  2008/  /  

4123Expedients de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants 2008/  /  2013/  /  

4124Altes, baixes i variacions 2009/  /  2009/  /  

4125Altes, baixes i variacions 2010/  /  2010/  /  

4126Altes 2011/01/  2011/08/  

4127Baixes i variacions 2011/  /  2011/  /  

4127Altes 2011/09/  2011/12/  

4128Altes, baixes i variacions 2012/  /  2012/  /  

4129Altes, baixes i variacions 2013/  /  2013/  /  

Codi 101.09.03.00.00

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

POBLACIÓ Estrangers i transeünts

918Procés de renovació dels ENCSARD ( Estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent) Renovats

2005/  /  2006/  /  

918Procés de renovació dels ENCSARD ( Estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent) No renovats

2005/  /  2006/  /  

Codi 101.09.04.00.00

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

POBLACIÓ Emigració, immigració

237  Fitxes d'emigració. 1910/  /  1912/  /  

Codi 101.09.05.00.00

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

POBLACIÓ Registre civil municipal

49  Partes de naixements, matrimonis i defuncions. 1863/  /  1866/  /  

903Comunicat de naixements, matrimonis i defuncions 1991/  /  2002/  /  

Codi 101.09.06.00.00

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

POBLACIÓ Junta local del cens de 
població

238Actes de la Junta Municipal de cens de població 1940/  /  1941/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ELECCIONS Eleccions municipals

213  Llista d'electors i elegibles per a càrrecs municipals. 1853/08/30 1863/08/30

213  Llista de veïns electors per a càrrecs municipals. 1855/08/16 1855/08/16

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1857/  /  1857/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1858/  /  1858/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1860/  /  1861/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1862/  /  1862/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1864/  /  1864/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1866/  /  1866/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1870/  /  1870/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1871/  /  1871/  /  

213  Eleccions per a la renovació de l'Ajuntament. 1873/  /  1873/  /  

213  Eleccions a l'Ajuntament. 1877/  /  1877/  /  

213  Eleccions a l'Ajuntament. 1879/  /  1879/  /  

213  Eleccions a l'Ajuntament. 1881/  /  1881/  /  

213  Eleccions a l'Ajuntament. 1883/  /  1883/  /  

214  Eleccions a l'Ajuntament. 1889/  /  1889/  /  

214  Eleccions a l'Ajuntament. 1891/  /  1891/  /  

214  Eleccions a l'Ajuntament. 1893/  /  1893/  /  

216  Eleccions de regidors. 1895/  /  1895/  /  

214  Eleccions de regidors. 1897/  /  1897/  /  

215  Eleccions de regidors. 1899/  /  1899/  /  

215  Eleccions de regidors. 1901/  /  1901/  /  

216  Eleccions de regidors. 1903/  /  1903/  /  

216  Eleccions de regidors. 1905/  /  1905/  /  

217  Expedient electoral de les eleccions de regidors. 1909/05/01 1909/05/31

217  Expedient electoral de les eleccions de regidors. 1909/12/01 1909/12/31

218  Expedient electoral de les eleccions de Regidors. 1911/  /  1911/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de Regidors. 1913/  /  1913/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de Regidors. 1915/  /  1915/  /  
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218  Expedient electoral de les eleccions de Regidors. 1917/  /  1917/  /  

219  Expedient electoral de les eleccions de regidors. 1920/  /  1920/  /  

219  Expedient electoral de les eleccions de regidors. 1922/  /  1922/  /  

221  Eleccions municipals. 1931/  /  1931/  /  

222  Eleccions municipals. 1933/  /  1934/  /  

223  Eleccions de regidors. 1948/  /  1948/  /  

223  Eleccions de regidors. 1951/  /  1951/  /  

223  Eleccions de regidors. 1954/  /  1954/  /  

223  Eleccions de regidors. 1957/  /  1957/  /  

224  Eleccions de Regidors. 1960/  /  1960/  /  

224  Eleccions de Regidors. 1963/  /  1963/  /  

224  Eleccions de regidors. 1966/  /  1966/  /  

224Relació de veïns candidats per a regidors 1966/  /  1966/  /  

225  Eleccions de regidors. 1970/  /  1970/  /  

225  Eleccions de Regidors. 1973/  /  1973/  /  

208  Eleccions municipals. 1979/  /  1979/  /  

212  Eleccions municipals i Eleccions parcials al Senat 1983/  /  1983/  /  

206  Eleccions municipals i Eleccions al Parlament Europeu 1987/  /  1987/  /  

205  Eleccions municipals. 1991/  /  1991/  /  

842Expedient d'eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

843Expedient d'eleccions municipals 1999/  /  1999/  /  

844Expedient d'eleccions municipals 2003/  /  2003/  /  

844Expedient d'eleccions municipals 2003/  /  2003/  /  

845Expedient d'eleccions municipals 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.10.02.00.00

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

ELECCIONS Eleccions de Jutge de Pau

221  Eleccions de Jutges i Fiscals municipals i suplents. 1931/  /  1931/  /  

221  D68/89Eleccióde Jutge de Pau. 1989/  /  1989/  /  

1385Nomenament de Jutge de Pau i substitut 1997/  /  2011/  /  
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Codi 101.10.03.00.00

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

ELECCIONS Eleccions de Diputats 
Provincials

213  Eleccions de diputats provincials. 1877/  /  1877/  /  

213  Eleccions de diputats provincials. 1878/  /  1878/  /  

213  Eleccions de diputats provincials. 1882/  /  1882/  /  

214  Eleccions de diputats provincials. 1886/  /  1886/  /  

214  Eleccions dediputats provincials. 1890/  /  1890/  /  

216  Eleccions de diputats provincials. 1894/  /  1894/  /  

214  Eleccions de diputats provincials. 1898/  /  1898/  /  

215  Eleccions de diputats provincials. 1901/  /  1901/  /  

215  Eleccions de diputats provincials. 1903/  /  1903/  /  

217  Expedient electoral de les eleccions de diputats provincials. 1907/  /  1907/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions diputats provincials. 1911/  /  1911/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de diputats provincials. 1915/  /  1915/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de diputats provincials. 1919/  /  1919/  /  

219  Expedient electoral de les eleccions de diputats provincials. 1923/  /  1923/  /  

212  Expedient de designació de compromissaris per l'elecció de Diputats 
Provincials.

1961/  /  1961/  /  

224  Expedient de designació de compromissari per l'elecció de Diputat Provincial. 1967/  /  1967/  /  

224  Expedient de designació de compromissaris per les eleccions de diputats 
provincials.

1974/  /  1974/  /  
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Codi 101.10.04.00.00

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

ELECCIONS Eleccions al Parlament de 
Catalunya

221  Eleccions de diputats al Parlament de Catalunya. 1932/  /  1932/  /  

209  Eleccions al Parlament de Catalunya. 1980/  /  1980/  /  

209  Eleccions al Parlament de Catalunya. 1984/  /  1984/  /  

211  Eleccions al Parlament de Catalunya. 1988/  /  1988/  /  

207  Eleccions al Parlament de Catalunya. 1992/  /  1992/  /  

846Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

846Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 1999/  /  1999/  /  

847Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2003/  /  2003/  /  

847Expedient d’eleccions al Parlament de Catalunya 2006/  /  2006/  /  

09/04/2015 Pàgina 289 de 316



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 101.10.05.00.00

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

ELECCIONS Eleccions a Corts Generals

213  Eleccions de diputats a Corts. 1871/  /  1871/  /  

213  Eleccions de diputats a Corts i compromissaris per a Senadors. 1872/  /  1872/  /  

213  Eleccions de diputats a Corts. 1873/  /  1873/  /  

213  Actes d'elecció de compromissaris per escollir senadors. 1877/  /  1884/  /  

213  Llista d'electors per eleccions de Diputats a Corts. 1878/  /  1879/  /  

214  Actes d'elecció de compromissaris per escollir Senadors. 1885/  /  1903/  /  

214  Eleccions de diputats a Corts. 1891/  /  1891/  /  

216  Eleccions de diputats a Corts. 1893/  /  1893/  /  

214  Eleccions de diputats a Corts. 1896/  /  1896/  /  

216  Eleccions de diputats a Corts. 1898/  /  1898/  /  

214  Eleccions de diputats a Corts. 1899/  /  1899/  /  

215  Eleccions de diputats a Corts. 1901/  /  1901/  /  

216  Eleccions de diputats a Corts. 1903/  /  1903/  /  

217  Eleccions de diputats a Corts. 1905/  /  1905/  /  

219  Actes d'elecció de compromissaris per escollir Senadors. 1905/  /  1923/  /  

217  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1907/  /  1907/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1914/  /  1914/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1916/  /  1916/  /  

218  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1919/  /  1919/  /  

219  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1920/  /  1920/  /  

219  Expedient electoral de les eleccions de diputats a Corts. 1923/  /  1923/  /  

221  Eleccions de diputats a Corts. 1931/  /  1931/  /  

222  Eleccions de diputats a Corts. 1933/  /  1933/  /  

223  Eleccions de diputats a Corts. 1936/  /  1936/  /  

223  Eleccions de compromissaris per a l'elecció de President de la República. 1936/  /  1936/  /  

224  Expedient de designacio de compromissaris per les elccions de Procuradors a 
Corts en representacio municipal.

1952/  /  1952/  /  

212  Expedient de designació de compromissaris per l'elecció de Procuradors a 
Corts.

1958/  /  1958/  /  
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212  Expedient de designació de compromissaris per l'elecció de Procuradors a 
Corts.

1961/  /  1961/  /  

213Llista adicional dels electors per a diputats a Corts. 1965/  /  1965/  /  

224  Eleccions de Procuradors a Corts en representació familiar. 1967/  /  1967/  /  

224  Expedient de nomenament de Compromissari en les eleccions a Conseller 
Nacional per la provincia.

1967/  /  1967/  /  

225  Expedient de proclamació de compromissaris per l'elecció de Procuradors a 
Corts en representació dels municipis. 1971.

1971/  /  1971/  /  

225  Eleccions de Procuradors a Corts en representació familiar. 1971/  /  1971/  /  

225  Expedient de proclamació de compromissaris per l'elecció de Procuradors a 
Corts en representació dels municipis. 1974.

1974/  /  1974/  /  

208  Eleccions Generals. 1977/  /  1977/  /  

208  Eleccions Generals. 1979/  /  1979/  /  

209  Eleccions Generals. 1982/  /  1982/  /  

212  Eleccions municipals i Eleccions parcials al Senat 1983/  /  1983/  /  

212  Eleccions Generals. 1986/  /  1986/  /  

206  Eleccions Generals. 1989/  /  1989/  /  

207  Eleccions Generals. 1993/  /  1993/  /  

850Expedient d'eleccions a Corts generals 1996/  /  1996/  /  

850Expedient d'eleccions a Corts Generals 2000/  /  2000/  /  

851Expedient d'eleccions a Corts Generals 2004/  /  2004/  /  

851Expedient d'eleccions a Corts Generals 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.10.06.00.00

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

ELECCIONS Eleccions al Parlament 
Europeu

206  Eleccions municipals i Eleccions al Parlament Europeu. 1987/  /  1987/  /  

211  D124/89Eleccions al Parlament Europeu. 1989/  /  1989/  /  

210  Eleccions al Parlament Europeu. 1994/  /  1994/  /  

843Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 1999/  /  1999/  /  

849Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 2004/  /  2004/  /  

849Expedient d’eleccions al Parlament Europeu 2009/  /  2009/  /  
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Codi 101.10.07.00.00

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

ELECCIONS Referèndums i plebiscits

221  Referèndum per a l'aprovació de l'Estatut de Catalunya. 1931/  /  1931/  /  

223  Referendum Nacional de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. 1947/  /  1947/  /  

224  Referendum Nacional al "Proyecto de Ley Orgánica del Estado". 1966/  /  1966/  /  

206  Referendum Nacional al Proyecto de Ley para la Reforma Política. 1976/  /  1976/  /  

206  Referèndum constitucional. 1978/  /  1978/  /  

211  Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 1979/  /  1979/  /  

208  Referèndum O.T.A.N. 1986/  /  1986/  /  

852Expedient de celebració de referèndum de la Constitució Europea 2005/  /  2005/  /  

849Expedient de celebració de referèndum de l'Estatut d'Autonomia 2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.10.08.01.00

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

ELECCIONS Cens electoral Cens electoral

213  Llibre registre del Cens electoral. 1875/  /  1875/  /  

213  Llibre registre del Cens electoral. 1877/  /  1877/  /  

213  Llibre registre del Cens electoral. 1879/  /  1879/  /  

213  Llibre registre del Cens electoral. 1882/  /  1882/  /  

214  Llista d'electors. 1890/  /  1890/  /  

214  Revisió del Cens electoral. 1892/  /  1894/  /  

214  Revisió del Cens electoral. 1896/  /  1897/  /  

216  Rectificació de la llista electoral. 1898/  /  1898/  /  

216  Rectificació de la llista electoral. 1899/  /  1899/  /  

215  Rectificació de la llista electoral. 1900/  /  1900/  /  

215  Rectificació de la llista electoral. 1901/  /  1901/  /  

215  Rectificació de la llista electoral. 1902/  /  1902/  /  

216  Rectificació de la llista electoral. 1903/  /  1903/  /  

217  Rectificació de la llista electoral. 1904/  /  1904/  /  

217  Rectificació de la llista electoral. 1905/  /  1905/  /  

217  Expedient de revisió del Cens electoral. 1906/  /  1906/  /  

217  Expedient de revisió del Cens electoral. 1907/  /  1907/  /  

219Cens electoral municipis de l'Alt Penedès 1911/  /  1913/  /  

219  Cens electoral. 1923/  /  1923/  /  

221  Rectificació de les llistes electorals. 1931/  /  1931/  /  

222  Cens electoral. 1932/  /  1932/  /  

222  Expedient de sol.licitud per a la creacio de nova seccio electoral. 1933/  /  1933/  /  

203  Cens electoral. 1934/  /  1934/  /  

203  Cens electoral. 1951/  /  1951/  /  

224  Cens electoral. 1956/  /  1956/  /  

224  Cens electoral. 1963/  /  1963/  /  

203  Cens electoral. 1965/  /  1966/  /  

203  Cens electoral rectificat. 1970/  /  1970/  /  

203  Cens electoral. 1973/  /  1973/  /  
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203  Cens electoral. 1976/  /  1976/  /  

203  Cens electoral. 1981/  /  1982/  /  

204  Cens electoral. 1985/  /  1985/  /  

225  D285/85Expedient de refundició de les seccions electorals 2ona i 3era. 1985/  /  1985/  /  

204  Revisió del Cens electoral. 1987/  /  1987/  /  

204  Revisió del Cens electoral. 1988/  /  1988/  /  

204  Revisió del Cens electoral. 1989/  /  1989/  /  

204  Revisió del Cens electoral. 1990/  /  1990/  /  

204  Llistats de les Taules A i B de la Secció Segona. 1991/  /  1991/  /  

204  Revisió del Cens electoral. 1991/  /  1991/  /  

205  Revisió del Cens electoral. 1991/  /  1992/  /  

205  Revisió del Cens electoral. 1993/  /  1993/  /  

205  Revisió del Cens electoral. 1994/  /  1994/  /  

326  Revisió Cens electoral. 1995/  /  1995/  /  

842Cens electoral de les eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

846Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

326  Revisió mensual del Cens electoral. 1995/  /  1997/  /  

850Cens electoral de les eleccions a Corts generals 1996/  /  1996/  /  

845Comparació cens - padró 1996 a 1998 1996/  /  1998/  /  

843Cens electoral de les eleccions municipals i al Parlament Europeu 1999/  /  1999/  /  

843Cens electoral 1999/  /  1999/  /  

845Cens electoral 1999/  /  1999/  /  

847Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 1999/  /  1999/  /  

850Cens electoral de les eleccions a Corts Generals 2000/  /  2000/  /  

844Cens electoral de les eleccions municipals 2003/  /  2003/  /  

844Cens electoral eleccions municipals 2003/  /  2003/  /  

847Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2003/  /  2003/  /  

849Cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu 2004/  /  2004/  /  

851Cens electoral de les eleccions a Corts Generals 2004/  /  2004/  /  

852Cens electoral del referèndum Constitució Europea 2005/  /  2005/  /  

848Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2006/  /  2006/  /  

848Cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2006/  /  2006/  /  
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849Cens electoral del referèndum de l'Estatut d'Autonomia 2006/  /  2006/  /  

845Cens electoral de les eleccions municipals 2007/  /  2007/  /  

851Cens electoral de les eleccions a Corts generals 2008/  /  2008/  /  

849Cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu 2009/  /  2009/  /  

Codi 101.10.08.02.00

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

ELECCIONS Cens electoral Rectificació del Cens electoral

222  Expedient de designació dels locals per a col.legis electorals. 1936/  /  1936/  /  

222  Expedient de reconstitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1936/  /  1936/  /  

224  Rectificació del Cens electoral. 1959/  /  1959/  /  

224  Rectificació del Cens electoral. 1960/  /  1960/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1966/  /  1967/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1967/  /  1968/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1968/  /  1969/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1971/  /  1971/  /  

224  Rectificació del Cens electoral. 1972/  /  1972/  /  

224  Rectificació del Cens electoral. 1974/  /  1974/  /  

225  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1974/  /  1974/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1975/  /  1975/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1977/  /  1977/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1978/  /  1979/  /  

203  Rectificació del Cens electoral. 1979/  /  1979/  /  

204  Rectificació del Cens electoral. 1980/  /  1980/  /  

204  Rectificació del Cens electoral. 1983/  /  1983/  /  

204  D158/85Rectificació del Cens electoral. 1985/  /  1986/  /  

843Expedient de rectificació del cens electoral 1999/  /  1999/  /  
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Codi 101.10.09.00.00

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

ELECCIONS Junta municipal del Cens 
electoral

220  Relació de membres de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1890/  /  1890/  /  

220  Actes del sorteig dels vocals de la Junta Municipal del Cens Electoral per 
concepte de majors contribuents.

1907/  /  1917/  /  

220  Actes de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1907/  /  1922/  /  

220  Entrades de correspondència de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1907/  /  1923/  /  

220  Actes de designació dels locals per a col.legis electorals. 1908/  /  1920/  /  

220  Informes sobre reclamacions en la rectificació anual del Cens electoral. 1909/  /  1917/  /  

220  Actes de designació d'Adjunts i suplents de Taules electorals. 1909/  /  1918/  /  

220  Actes de formació dels grups d'electors. 1909/  /  1918/  /  

220  Actes de designació de Presidents i suplents de Taules electorals. 1909/  /  1918/  /  

220  Rectificació de les llistes electorals. 1926/  /  1930/  /  

220  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1930/  /  1931/  /  

222  Expedient de constitucio de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1932/  /  1932/  /  

223  Nòmines de despeses de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1945/  /  1945/  /  

224  Expedient de renovacio de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1951/  /  1951/  /  

224  Expedient de renovació de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1954/  /  1954/  /  

224  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1955/  /  1956/  /  

203  Acta de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1958/  /  1958/  /  

203  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1960/  /  1960/  /  

203  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1962/  /  1962/  /  

203  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1964/  /  1964/  /  

224  Expedient de constitució de la Junta Municipal del Cens Electoral. 1966/  /  1966/  /  
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Codi 101.11.00.00.00

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

ENSENYAMENT

285  Denúncia de diverses mares contra la situació escolar de Sant Pau i El Pago. 1930/  /  1930/  /  

391  Expedient de sol·licitud per a la instal·lació de nous edifics escolars. 1931/  /  1933/  /  

284  Inventaris de material de les escoles de Subirats. 1932/  /  1939/  /  

284  Presa de possessió, cessament i llicències. 1933/  /  1997/  /  

284  Actes d'inspecció. 1939/  /  1987/  /  

285  Informe de l'alcalde sobre les escoles de Subirats. 1943/  /  1943/  /  

284  Inventaris de material de les escoles de Subirats. 1943/  /  1954/  /  

284  Expedient de sol·licitud de diversos veïns per a la instal·lació d'escola mixta a 
El Pago.

1953/  /  1953/  /  

284  Relació de vivendes per a mestres. 1953/  /  1958/  /  

284  Inventaris de material de les escoles de Subirats. 1960/  /  1967/  /  

284  Fitxes sobre la situació patrimonial de les cases habitacions dels mestres. 1969/  /  1969/  /  

294  Investigació socio-econòmica de Subirats per a la planificació escolar. 1975/  /  1975/  /  

286  Contractació dels transports escolars. 1975/  /  1981/  /  

294  Sol·licituds d'adjudicació de vivenda per a mestres. 1977/  /  1988/  /  

288  D38/79Informe sobre les deficències en l'inici del curs escolar 1979-1980. 1979/  /  1979/  /  

284  Inventari de material de les escoles de Subirats. 1981/  /  1981/  /  

286  Expedient de formalitzacio de l'ensenyament en catala. 1981/  /  1981/  /  

294  Enquesta sobre les dades basiques per valorar la situacio escolar. 1982/  /  1982/  /  

285  Proposta per la millora de l'ensenyament a Subirats. 1984/  /  1984/  /  

285  D94/85Seguiment i actualització de la proposta per la millora de l'ensenyament a 
Subirats.

1985/  /  1985/  /  

285  Seguiment de la proposta per la millora de l'ensenyament a Subirats. 1986/  /  1986/  /  

285  D129/87Evolució de la proposta per la millora de l'ensenyament a Subirats. 1987/  /  1987/  /  

294  Expedient de canvi de nom de l'esola d'Ordal. 1987/  /  1987/  /  

285  Proposta d'aplicació de la reforma educativa al municipi de Subirats. 1992/  /  1992/  /  

841Conveni singular entre el Departament d'ensenyament i la Mancomunitat de 
Municipis de l'Alt Penedès sobre el funcionament del Centre Intermunicipal del 
Penedès pel periode 1995-1999

1995/  /  1995/  /  

841Convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 1997/  /  2007/  /  
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841Expedient de sol·licitud de tallers formatius: "Apendre amb tu" per a pares i 
mares

2005/  /  2005/  /  

Codi 101.11.01.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament infantil

286  Sol·licitud d'adhesió al conveni per a la creació de guarderies infantils. 1975/  /  1981/  /  

286  Matriculació a les guarderies municipals per al curs 1984-1985. 1984/  /  1985/  /  

285  D295/86Informe sobre l'ensenyament a Subirats: escoles bressol i formació d'adults. 1986/  /  1986/  /  

285  Problemàtica de la matriculació a pre-escolar a Ordal. 1989/  /  1989/  /  

386Conveni per a la creació i sosteniment de centres docents públics 
d'Ensenyament infantil

1992/  /  1992/  /  

287  Matriculació a les guarderies municipals de Subirats per al curs 1992-1993. 1992/  /  1993/  /  

287  Matriculació a les guarderies municipals de Subirats per al curs 1993-1994. 1993/  /  1993/  /  

287  Matriculació a les guarderies municipals de Subirats per al curs 1994-1995. 1994/  /  1994/  /  

841Expedient general de la Llar d'infants 1994/  /  2002/  /  

841Llar d'infants estiu 1997 i 1998 1997/  /  1998/  /  

Codi 101.11.02.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament primari

284  Inventari de material de les escoles de Subirats. 1918/  /  1922/  /  

284  Assegurança sobre els alumnes de les escoles. 1968/  /  1968/  /  

284  Assegurança sobre els alumnes de les escoles. 1972/  /  1972/  /  

286Cens per edats dels alumnes d'Ordal, Sant Pau i Lavern a petició del Cap Local 
de Sanitat

1978/  /  1978/  /  

841Sol·licituds diverses i correspondència de les escoles i AMPA de la zona 
escolar rural de Subirats a l'ajuntament

1996/  /  2005/  /  

286Sol·licitud d'un monitor de gimnàstica per les escoles del ZER Subirats 1997/  /  1997/  /  

841Enquestes i fitxes referides a la previsions d'escolarització 2001/  /  2007/  /  
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Codi 101.11.04.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament de règim 
especial

286  Fundació de l'Escola Intermunicpal de F.P. 1981/  /  1983/  /  

286  Reclamació de deute de l'Escola Intermunicpal gestionada pel Consell 
Comarcal, corresponent al curs 1998-1999

1999/  /  1999/  /  

Codi 101.11.08.00.00

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

ENSENYAMENT Cens escolar

284  Relació d'escoles. 1910/  /  1972/  /  

287  Censos escolars. 1933/  /  1995/  /  

284 No indicava data exacta. Llibre registre escolar. 1950/  /  1950/  /  

284  Relació d'alumnes i dates d'exàmens. 1961/  /  1963/  /  

287  Relació d'alumnes de les escoles de Subirats. 1965/  /  1965/  /  

287  Cens de població en edat escolar. 1987/  /  1987/  /  

287  Cens de població en edat escolar. 1989/  /  1989/  /  

287  Cens de població segons nivell d'instruccio. 1993/  /  1993/  /  
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Codi 101.11.09.00.00

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

ENSENYAMENT Juntes i comissions 
municipals d'ensenyament

284Expedient de sol·licitud d'ajut per a l'escolarització a la Junta Local 
d'Ensenyament

1865/  /  1865/  /  

284  Llibre d'actes de la Junta Local d'Instrucció Pública. 1902/  /  1930/  /  

284  Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Ensenyament. 1958/  /  1968/  /  

286  Legalització de l'A.P.A. de l'E.G.M. de Sant Pau. 1981/  /  1981/  /  

286  Expedient de legalització de les A.P.A. de les escoles de Subirats. 1985/  /  1985/  /  

285  Llibre d'actes del Consell Escolar Municipal. 1988/  /  1988/  /  

287  D311/88Expedient de renovació dels membres dels consells escolars dels centres 
públics docents.

1988/  /  1988/  /  

285  Expedient de constitució de la Zona Escolar Rural de Subirats. 1988/  /  1990/  /  

287  Expedients d'actes de sessions del Consell Escolar Municipal. 1988/  /  1990/  /  

287  Expedient de constitució del Consell Escolar Municipal de Subirats. 1988/  /  1990/  /  

841Designació del representant municipal en el Consell Escolar Comarcal 1997/  /  2008/  /  

841Consell de Participació de les llars d'infants municipals 2006/  /  2007/  /  

Codi 101.12.00.00.00

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

CULTURA

944Propostes i campanyes de la regidoria de Cultura 1997/  /  2001/  /  

944Qüestionari del Banc d'Informació Cultural de la Diputació de Barcelona 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.12.01.00.00

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

CULTURA Festes populars i Festa Major

190  Organització de la Festa Major de Sant Pau d'Ordal. 1942/  /  1942/  /  

190  Organització de la Festa de la "liberación" 1942/  /  1943/  /  

202  Expedients d'aprovació de festes locals. 1988/  /  1994/  /  

1325Calendari de festes locals 1995/  /  1997/  /  

1325Cavalcada de reis 1995/  /  2008/  /  

1398Sol.licituds autoritzacions per fer correfoc 2005/  /  2011/  /  

1400Trobada comarcal de gegants de l'Alt i Baix Penedès 2010/  /  2010/  /  

1399Sol.licituds autoritzacions per fer correfoc 2012/  /  2013/  /  
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Codi 101.12.02.00.00

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

CULTURA Activitats i iniciatives culturals

108  Expedient per l'edició del llibre "Les fonts de Subirats". 1985/  /  1985/  /  

108  Expedients per l'edició de calendaris. 1985/  /  1988/  /  

108  Calendaris. 1985/  /  1995/  /  

108  Expedient per l'edició d'un llibre d'història de Subirats. 1987/  /  1987/  /  

190  Conveni per al desenvolupament d'un estudi sobre recursos culturals a l'Alt 
Penedès.

1993/  /  1994/  /  

190  Expedients d'organització dels cursets d'anglès. 1993/  /  1995/  /  

190Expedient de l'exposició "Residu Mínim" 1995/  /  1995/  /  

190Expedient del curset d'història de Catalunya 1995/  /  1995/  /  

945Concerts de música 1997/  /  2003/  /  

944Bases del premi "Catalunya Nostra 1998" 1998/  /  1998/  /  

944Memòria del bibliobús Montau 1998/  /  1998/  /  

108  Calendaris. 1999/  /  1999/  /  

190Expedient del curset d'història de Catalunya 1999/  /  1999/  /  

944Presentació del llibre "Imatges i records" 1999/  /  1999/  /  

945 Falta el corresponent a l'any2005Calendaris. 2001/  /  2006/  /  

839Concurs de Contes de Nadal 2004/  /  2004/  /  

1400Sol.licitud per tallar el carrer Ponent de Sant Pau pels encants 2005/  /  2005/  /  

1325Expedient d'organització d'excursions 2007/  /  2008/  /  

Codi 101.12.03.00.00

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

CULTURA Centres culturals municipals

944Oferiment de la Generalitat de Catalunya per la creació d'un telecentre 
municipal

2002/  /  2002/  /  
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Codi 101.12.04.00.00

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

CULTURA Patrimoni historicoartístic i 
natural

1343Notícia històrica del castell de Subirats i el Palau d'en Ramon de Ramona 1890/  /  1890/  /  

190  Informe sobre l'estat del Centre Agrícol de Sant Pau d'Ordal. 1917/  /  1917/  /  

190  Relació d'edificis i objectes destinats al culte existents al municipi. 1937/  /  1937/  /  

788  Sol·licitud de Mn. Raventòs per la recuperació del recinte històric del castell de 
Subirats.

1983/  /  1984/  /  

945Publicació "Les fonts de Subirats" de Carme Huerta Martín 1985/  /  1985/  /  

944 Són còpiesExtractes relatius a Subirats de la publicació "Coneguem Sant Sadurní" 1998/  /  1998/  /  

944Retalls de premsa amb notícies referides a Subirats 2002/  /  2003/  /  

1343Estudi històric i artístic de la casa de Can Masana de la Plaça de Sant Pau 
d'Ordal

2002/  /  2003/  /  

780Conveni amb l'Institut Català del Sòl i Direcció General de Patrimoni Cultural en 
aplicació de l'1 % cultural pel finançament dels projectes i estudis tècnics de 
l'obra de rehabilitació del castell de Subirats. Consolidació de la torre

2002/  /  2004/  /  

Codi 101.12.05.00.00

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

CULTURA Relacions amb entitats 
culturals

190  Sol·licituds de subvencions a l'Ajuntament per les entitats culturals del municipi. 1978/  /  1990/  /  

602  Expedient de sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament per a les obres de reforma 
i ampliació de l'Ateneu Ordalenc.

1988/  /  1989/  /  
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Codi 101.12.07.00.00

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

CULTURA Esports

190  Expedients d'organització dels cursets de natació. 1979/  /  1988/  /  

190  Expedient d'organització del curset de gimnàstica. 1984/  /  1984/  /  

190  Expedients d'organització dels cursets esportius. 1988/  /  1989/  /  

190  Expedients d'organització dels cursets de natació. 1991/  /  1999/  /  

927  Expedients d'organització dels cursets de natació. 2000/  /  2008/  /  

1325Expedient d'organització d'activitat esportiva: XXIII Cursa del xai de la penya 
ciclista del Penedès

2002/  /  2004/  /  

1400Actes relacionats amb esports. Expedient d'organització d'activitat esportiva 
(cursa rocallons i altres)

2005/  /  2013/  /  

Codi 101.12.08.00.00

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

CULTURA Joventut

190  Cens juvenil. 1942/  /  1942/  /  

944Expedient del Casal d'Estiu 1997/  /  1997/  /  

1325Pla Local de Joventut 2004-2007 2003/  /  2008/  /  

1325Pla Local de Joventut 2009-2011 2008/  /  2009/  /  
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Codi 101.12.09.00.00

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

CULTURA Promoció turística

1326Notificicació del Departament de Comerç, Consum i Turisme d'inici del tràmits 
per a la contractació d'una empresa que dugui a terme l'estudi per a la 
dinamització turística de Subirats

1993/  /  1994/  /  

1326Projecte Món del cavall al Penedès 1994/  /  1994/  /  

108  Qüestionari per l'elaboració d'una guia turística de l'Alt Penedès. 1995/  /  1995/  /  

1326Participació al Saló Internacional de Turisme a Catalunya 1997/  /  1998/  /  

1326Expedient d'assumptes de promoció turística destionades pel Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès

2000/  /  2001/  /  

1326Divinum. Festes de Primavera de la Denominació d'Orígen Penedès organitzatr 
pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès

2000/  /  2001/  /  

1326Adhesió al grup de Competivitat Barcelona Turisme Industrial de l'Agència de 
Promoció Turística de la Diputació de Barcelona

2001/  /  2001/  /  

1326Col·laboracions i pràctiques d'estudiants en l'àrea de turisme 2001/  /  2001/  /  

1327Registre de la marca "Prèssec d'Ordal" impulsat pel Patronat de Turisme de 
Subirats

2003/  /  2007/  /  

1326Expedient d'organització del 50è aniversari de la inauguració del baixador de 
Lavern

2007/  /  2008/  /  

1326Encàrrec d'estudi del comerç rural del municipi a l'empresa Focalizza 2008/  /  2008/  /  

1326Petició d'un estudi del potencial turístic del municipi a l'ârea de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona

2008/  /  2008/  /  

Codi 101.12.10.00.00

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

CULTURA Juntes i comissions 
municipals de cultura

1326Expedient de constitució del Patronat de Turisme 2001/  /  2010/  /  

Codi 101.13.00.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

1327Sol·licitud d'autorització nova replantació substitutiva al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

1998/  /  1998/  /  

1327Sol·licitud d'ingrès al mèrit agrari 2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.13.01.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Censos i estadístiques 
agrícoles i ramaderes

279  Estadística agrícola. 1889/  /  1889/  /  

517  Relacions de preus de productes alimentaris. 1926/  /  1960/  /  

274  Guies de vi expedides. 1930/  /  1938/  /  

280  Nómina de les quantitats rebudes per pagament als productors del cupo forçós 
de civada.

1930/  /  1950/  /  

280  Relació de sembra de patates. 1930/  /  1950/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1933/  /  1933/  /  

517  Relació i declaracions d'exportadors de productes agrícoles. 1933/  /  1933/  /  

274  Registre municipal de factures comercials sobre la producció i venda de vi i 
derivats.

1934/  /  1934/  /  

274  Factures comercials per als comerciants i criadors-exportadors de vins i altres 
productes derivats.

1934/  /  1937/  /  

274  Relació de socis del Sindicat Agricola de Lavern. 1936/  /  1936/  /  

280  Declaracions del cens de bestiar cavalli, de tir i mular. 1937/  /  1937/  /  

279  Estadística agrícola. 1938/  /  1938/  /  

274  Declaracions de collites i existències de vi. 1939/  /  1939/  /  

280  Pla de sementera que presenta la Junta Agrícola de Subirats. 1939/  /  1939/  /  

280Declaracions jurades de collita de blat 1939/  /  1939/  /  

281  Relació de vehicles a sang. 1939/  /  1939/  /  

517  Acta de reunió de flequers per a l'assenyalament de cupo. 1939/  /  1939/  /  

281  Relació nominal dels propietaris de bestiar. 1939/  /  1940/  /  

279Declaracions de la collita d'ametlla-avellana 1939/  /  1949/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1940/  /  1940/  /  

279  Relació de guies d'olives expedides. 1940/  /  1940/  /  

280  Campanya de cereals. 1940/  /  1940/  /  

281  Cens ramader. 1940/  /  1940/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1941/  /  1941/  /  

279  Declaracions jurades dels productors d'oli. 1941/  /  1941/  /  

280  Campanya de cereals. 1941/  /  1941/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1942/  /  1942/  /  
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279  Relació numerada de finques d'oliveres i trulls. 1942/  /  1942/  /  

281  Cens ramader. 1942/  /  1942/  /  

280  Campanya de cereals. 1943/  /  1943/  /  

281  Resum de les declaracions juarades presentades pels propietaris de bestiar. 1943/  /  1943/  /  

272  Llibre de comptes corrents del bestiar de vida i proveïment. (Vol. 1) 1943/  /  1944/  /  

272  Llibre de comptes corrents del bestiar de vida i proveïment. (Vol. 2) 1943/  /  1944/  /  

279  Relació de productors d'olives segons declaracions jurades. 1943/  /  1944/  /  

280  Campanya de cereals. 1943/  /  1944/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1944/  /  1944/  /  

279  Dades de l'economia agrícola. 1944/  /  1944/  /  

279  Llibre registre de la producció i moviment del trull. 1944/  /  1945/  /  

280  Campanya de cereals. 1944/  /  1946/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1945/  /  1945/  /  

280  Campanya de cereals. 1946/  /  1946/  /  

279  Relació de guies d'olives expedides. 1946/  /  1947/  /  

280  Campanya de cereals. 1946/  /  1947/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1947/  /  1947/  /  

280  Campanya de cereals. 1947/  /  1947/  /  

297  Relació de parcers. 1947/  /  1948/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1948/  /  1948/  /  

279  Relació de les declaracions jurades dels productors d'oli amb les peticions de 
reserva.

1948/  /  1948/  /  

279  Declaracions de producció i moviment de trull. 1948/  /  1948/  /  

280  Campanya de cereals. 1948/  /  1949/  /  

280  Fitxes de càlcul de collites probables. 1948/  /  1954/  /  

278  Relacions i sol·licituds d'agricultors per plantar i arrancar vinya. 1948/  /  1964/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1949/  /  1949/  /  

281  Cens ramader. 1949/  /  1949/  /  

279  Petició col.lectiva de reserva dels productors d'oli. 1949/  /  1950/  /  

280  Campanya de cereals. 1949/  /  1950/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1950/  /  1950/  /  

297  Relació de parcers de les propietats del Comte de Lavern. 1950/  /  1950/  /  
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280  Campanya de cereals. 1950/  /  1951/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1951/  /  1951/  /  

279  Liquidació d'impresos. 1951/  /  1951/  /  

281  Cens ramader. 1951/  /  1951/  /  

280  Campanya de cereals. 1951/  /  1952/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1952/  /  1952/  /  

279  Liquidació d'impresos. 1952/  /  1952/  /  

279  Campanya de reserva de l'oli 1953/  /  1953/  /  

279  Liquidació d'impresos. 1953/  /  1953/  /  

280  Campanya de cereals. 1953/  /  1953/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1954/  /  1954/  /  

279  Declaracions dels productors d'olives. 1954/  /  1954/  /  

274  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1955/  /  1955/  /  

274  Relació i declaracions de collites i existències de vi. 1956/  /  1956/  /  

275  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1957/  /  1957/  /  

275  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1958/  /  1958/  /  

279  Declaracions de producció i moviment de trull. 1958/  /  1961/  /  

275  Relació i declaracions de collites i existències de vi. 1959/  /  1959/  /  

279  Resum de les declaracions dels productors d'olives. 1959/  /  1960/  /  

275  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1960/  /  1960/  /  

279  Resum de les declaracions dels productors d'olives. 1960/  /  1961/  /  

276  Relació i declaracions de collites i existències de vi. 1961/  /  1961/  /  

279  Cens agrari. 1961/  /  1962/  /  

276  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1962/  /  1962/  /  

276  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1963/  /  1963/  /  

276  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1964/  /  1964/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1965/  /  1965/  /  

274  Relació d'agricultors-el·laboradors de vins segons la seva afiliació a 
cooperatives.

1966/  /  1966/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1966/  /  1966/  /  

280  Fitxes d'avenç de collites. 1966/  /  1973/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1967/  /  1967/  /  
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277  Relació i declaracions de collites i existències de vi. 1968/  /  1968/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1969/  /  1969/  /  

281  Censos de bestiar equí. 1969/  /  1983/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1970/  /  1970/  /  

277  Relació de declaracions de collites i existències de vi. 1971/  /  1971/  /  

278  Campanya vínico-alcoholera. 1972/  /  1972/  /  

278  Campanya vínico-alcoholera. 1972/  /  1973/  /  

278  Campanya vínico-alcoholera. 1973/  /  1974/  /  

279  Campanya vínico-alcoholera. 1975/  /  1975/  /  

279  Declaracions d'existències de vi. 1987/  /  1987/  /  

302Inspecció tècnica maquinària agrícola 1995/  /  1995/  /  

1327Campanya del prèssec d'Ordal 1995/  /  2003/  /  

1327Revisions ITV tractors 2000/  /  2009/  /  

Codi 101.13.02.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Danys a l'agricultura, plagues 
del camp, extinció d'animals 
perillosos

302  Relació de veïns afectats pel desbordament del riu Anoia. 1926/  /  1926/  /  

302  Relació de veïns afectats per la pedregada 1962/  /  1962/  /  

302  Informes sobre el desbordament del riu Anoia. 1986/  /  1986/  /  

302  Expedient pels danys causats per conills de vedat de caça a les vinyes. 1989/  /  1989/  /  

1327Expedient per danys a l'agricultura: pedregada 27 de maig de 1998 1998/  /  1998/  /  

1327Expedient per danys a l'agricultura: aiguats del 10 de juny de 2000 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.13.03.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Foment forestal

272  Autoritzacions d'aprofitament forestal. 1933/  /  1937/  /  

272  Autoritzacions d'aprofitament forestal. 1950/  /  1983/  /  

272  Expedients de sol·licitud d'autorització per a la tala d'arbres. 1989/  /  1990/  /  
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Codi 101.13.05.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Medi ambient

282  Expedient per a l'acotament de caça 1963/  /  1963/  /  

282  Expedient per a l'acotament de finques per a la Societat de caçadors comarca 
del Noia.

1967/  /  1968/  /  

282  Expedient de l'incendi al Forn del Peró. 1985/  /  1989/  /  

282  Informe per a la creació d'un vedat de caça per l'Ajuntament. 1988/  /  1988/  /  

946Pla d'Espais d'Interès Natural 1989/  /  1997/  /  

1241Programa de restauració de la cantera El Telègraf per Aridos Uniland, SA 1990/  /  1990/  /  

302  Notificació de declaració d'arbre monuental. 1991/  /  1991/  /  

302  Relació d'espais afectats per activitats extractives abandonades. 1992/  /  1992/  /  

302  Expedient de denúncia sobre ampliació i netaja de camí a Ordal. 1994/  /  1994/  /  

1327Tractament de la plaga de simúlids 1997/  /  1999/  /  

946Expedient d'adhesió a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 1997/  /  2003/  /  

1327Instal·lació d'arneres al Bosc de Can Pinya 1999/  /  1999/  /  

1327Resum i conclusions del control i seguiment de la població del dípter Simuliidae 
a la conca baixa del riu Anoia i riu de Bitlles, comarques de l'Anoia i Alt Penedès

1999/  /  1999/  /  

1270Informació sobre el pla d'actuació d'incendis forestals 1999/  /  2000/  /  

1327Expedient de denúncia contra el medi ambient: abocaments d'oli al riu Lavernó 1999/  /  2000/  /  

1270Inspeccions i sol·licituds d'abocament d'aigües residuals 1999/  /  2001/  /  

1294Campanyes de sensibilització 1999/  /  2004/  /  

928Expedients d'inspeccions i sancionadors 1999/  /  2009/  /  

1270Contaminació de la riera de Lavernó 2000/  /  2000/  /  

1294Enquesta del programa d'auditoria ambiental 2000/  /  2000/  /  

1327Expedient de denúncia contra el medi ambient: abocaments a Casablanca Nord 2000/  /  2000/  /  

1329Expedient de neteja i tractament dels residus del dipòsit de l'antiga bòvila de 
Can Rossell

2000/  /  2000/  /  

1261Memòria valorada de la neteja de rieres (riera del riu Lavernó. Pont de Lavern) 2001/  /  2001/  /  

1268Estudi impacte ambiental del Pla Parcial del Parc Logístic de l'Alt Penedès. 
Sector II

2001/  /  2001/  /  

1270Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU) 2001/  /  2001/  /  

1268Estudi impacte ambiental de la CCC de Gaz de France a Solvay- Martorell 2002/  /  2002/  /  
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1270Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU) 2002/  /  2002/  /  

928Informes tècnics medi ambient 2002/  /  2003/  /  

946Memòria valorada del Corredor del Lavernó 2003/  /  2003/  /  

1287Estudi d'impacte ambiental d'una pedrera de roca calcària al paratge anomenat 
els Penyalets a Olesa de Bonesvalls

2003/  /  2003/  /  

1327Programa de sanitat ambiental de la Diputació de Barcelona 2003/  /  2003/  /  

1327Programa de seguretat alimentària de la Diputació de Barcelona 2003/  /  2003/  /  

1270Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU) 2005/  /  2005/  /  

1270Petició d'informació de l'ACA sobre el Programa de sanejament d'aigües 
residuals industrials (PSARI) referit al polígon industrial Can Bas i polígon 
industrial Lavernó

2005/  /  2005/  /  

1290Expedient de la restauració de l'abocador de la Garrofa 2005/  /  2005/  /  

1290Impacte acústic TAV a Can Batista 2008/  /  2009/  /  

1290Integració ambiental del TAV 2008/  /  2009/  /  

Codi 101.13.06.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Representativitat agropecuària

302  Expedient per a la realització del Pla d'electrificació rural. 1956/  /  1956/  /  

302  Expedients per a la instal·lació de telefòns públics als nuclis del municipi. 1956/  /  1989/  /  

302  Expedients d'ajudes per a la millora de la vivenda rural. 1978/  /  1983/  /  

302  Relació de masies deshabitades al municipi. 1985/  /  1985/  /  

852Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries del 27 de novembre 
de 1994

1994/  /  1994/  /  

302  Expedient per a la realització de la ITEUVE de maquinària agrícola del municipi. 1995/  /  1995/  /  

852Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries del 13 de desembre 
de 1998

1998/  /  1998/  /  

852Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries de l'1 de desembre de 
2002

2002/  /  2002/  /  

852Expedient d'organització d'eleccions a Cambres agràries del 25 de febrer de 
2007

2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.13.07.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Juntes i comissions 
municipals

281  Acta de transferència de fons del Comité Local d'Agricultura a la Comissió 
d'Agricultura.

1936/  /  1936/  /  

281  Expedient de constitució de la Junta Municipal Agrària. 1937/  /  1937/  /  

279  Actes de constitució de la Junta Local de l'oli. 1943/  /  1944/  /  

302  Censos per a les eleccions al Consell Regulador del Cava. 1992/  /  1993/  /  

Codi 101.14.00.00.00

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

COL·LECCIONS FACTÍCIES

906Làmina "Escenas Parisienses" 1930/  /  1940/  /  

906Diario de Barcelona 1933/06/15 1933/06/15

906La Vanguardia 1936/05/12 1936/05/12
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Delegació Local FET y de la JONS

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 301.01.00.00.00

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

Correspondència

8003Registre de càrrecs vigents a la Jefatura local de Subirats 1954/  /  1954/  /  

8003Correspondència d'entrada 1955/  /  1974/  /  

8003Sol.licituds d'ingrés a FET y de las JONS 1960/  /  1960/  /  

8003Proclamació de compromisaris per l'elecció de conseller nacional del 
Movimiento

1961/  /  1961/  /  

8003Relació nominal d'afiliats a FET y de las JONS adscrits a la Jefatura local de 
Subirats

1961/  /  1963/  /  

8003Renovació de consellers locals 1967/  /  1967/  /  

8003Proclamació de compromisaris per part del consell local 1967/  /  1967/  /  

8003Notifiacions d'elevació a la categoria de militant 1968/  /  1968/  /  

8003Eleccions de consellers locals 1970/  /  1971/  /  

8003Eleccions de compromisaris per a l'elecció de consellers provincials 1971/  /  1971/  /  

8003Designació de compromisaris per a l'elecció de consellers nacionals 1971/  /  1971/  /  

8003Remissió de targetes d'identitat dels consellers locals 1973/  /  1973/  /  

8003Elecció de consellers locals 1973/  /  1974/  /  

Codi 301.02.00.00.00

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

Administració

8003Llibre registre d'avals 1943/  /  1944/  /  

8003Llibre de caixa 1943/  /  1945/  /  

8003Llibre d'actes 1956/  /  1964/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Fuerza y Alumbrado, SA

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 302.01.01.00.00

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

Secció Tècnica Projectes d'electrificació

8001Línia de Sant Sadurní a Lavern 1921/  /  1967/  /  

8001Línia des de Lavern a Sant Cugat Sesgarrigues, amb derivacions a Sant Pau 
d’Ordal, Sant Sebastià dels Gorgs, Avinyonet i Cantallops.

1928/  /  1928/  /  

8002Prolongació de la línia de Sant Sadurní, des de Sant Pau d’Ordal a Ordal, amb 
derivacions a Can Rossell, El Portazgo, Ca l’Avi, Can Cartró, Cassots, Corral 
del Mestre, Can Pau Xic i Nou Cartró.

1928/  /  1930/  /  

8002Creuament de la línia de baixa tensió a la carretera de la Generalitat d’Igualada-
Sitges a la de Sant Sadurní d’Anoia - Sant Jaume dels Domenys, per Can 
Cartró, i la de Sant Boi de Llobregat – La Llacuna per Els Casots

1932/  /  1932/  /  

8002Creuament de la línia de baixa tensió de la carretera de Tarragona - Barcelona 
per Ordal i Lavern a Pla del Penedès

1932/  /  1932/  /  

8002Creuament de la línia de baixa tensió de la carretera de València - Molins de 
Rei per l’Ordal.

1937/  /  1937/  /  

8002Creuament de la línia de baixa tensió de la carretera de València - Barcelona a 
la finca del Mas Ravella, propietat del marquès de Camps

1943/  /  1943/  /  

8002Línia des de Sant Sadurní d’Anoia a Subirats 1953/  /  1953/  /  

8002Creuament de la línia de baixa tensió per al subministrament de D. Agustí 
Ràfols Rovira, amb la carretera de Martorell a Vilafranca, a la barriada “La 
Foradada” del terme municipal de Subirats

1954/  /  1954/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Hermandad Sindical de Labradores y Ganad

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 303.01.00.00.00

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

Administració

8004Llibre registre de socis 1939/  /  1950/  /  

8004Llibre d'actes 1940/  /  1958/  /  

8004Entrades i sortides de correspondència 1941/  /  1942/  /  

8004Llibre de comptes corrents per partides. Despeses 1953/  /  1956/  /  

8004Llibre de comptes corrents per partides. Ingressos 1953/  /  1960/  /  

8004Documentació de vehicles 1960/  /  1960/  /  

8004Llibre de caixa 1960/  /  1961/  /  

Codi 303.02.00.00.00

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

Secció de Crèdit Agrícola

8005Llibre d'actes de la secció 1962/  /  1964/  /  

8005Llibre registre de socis 1963/  /  1963/  /  

8005Pòlisses de crèdit concedides 1963/  /  1964/  /  

8005Llibre registre de préstecs 1963/  /  1964/  /  

8005Llibre de caixa de la secció 1963/  /  1966/  /  

8005Documents comptables 1964/  /  1967/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Comité local de Milicies Antifexistes

Arxiu Municipal de Subirats

Codi 304.00.00.00.00

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

8006Llibre de comptes. Ingressos i despeses 1936/  /  1936/  /  

8006Acta de constitució i relacions de milicians mobilitzats 1936/  /  1936/  /  
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