
INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.01.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. 
TERME MUNICIPAL. 
SÍMBOLS LOCALS

1Expedient de segregació del terme municipal. Expedient de segregació de Sant 
Feliuet de Terrassola de Santa Maria d'Oló i agregació de l'Estany

1927/  /  1927/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1845/  /  1853/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1854/  /  1854/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1855/  /  1855/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1856/  /  1856/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1857/  /  1857/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1858/  /  1858/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1859/  /  1859/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1860/  /  1860/  /  

1Llibre d'actes del ple 1861/  /  1861/  /  

1Llibre d'actes del ple 1862/  /  1862/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1863/  /  1863/  /  

1Llibre d'actes del ple 1864/  /  1864/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1866/  /  1866/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1867/  /  1867/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1868/  /  1868/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1869/  /  1869/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1870/  /  1870/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1871/  /  1871/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1872/  /  1872/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1873/  /  1874/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1875/  /  1875/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1875/  /  1875/  /  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1876/02/  1876/11/  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1877/06/  1878/07/  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1878/06/  1879/07/  

1Actes del Ple de l'Ajuntament 1879/07/  1880/06/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1880/07/  1881/07/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1881/07/  1883/06/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1883/07/  1884/07/  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1884/07/  1885/07/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1885/07/  1885/12/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1886/01/  1887/06/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1887/07/  1888/06/  

2 4 quaderns (juliol-desembre 1988, gener-maig 1889, juny-octubre 
1889, octubre-desembre 1889

Actes del Ple de l'Ajuntament 1888/07/  1889/12/  

2Actes del Ple de l'Ajuntament 1890/01/  1890/12/  

2 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1891/01/  1891/12/  

2Llibre d'actes del ple 1892/01/  1892/12/  

2 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1893/01/  1893/12/  

2 2 quaderns (gener-juliol, agost-desembre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1894/01/  1894/12/  

2 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1895/01/  1895/12/  

2 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1896/01/  1896/12/  

2 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1897/01/  1897/11/  

3Actes del Ple de l'Ajuntament 1898/01/  1898/12/  

3 2 quaderns (1r semestre i 2n semestre)Actes del Ple de l'Ajuntament 1899/01/  1899/12/  

3Llibre d'actes del ple 1900/01/  1900/11/  

3Llibre d'actes del ple 1901/01/  1901/12/  

3Llibre d'actes del ple 1902/01/  1902/10/  

3Llibre d'actes del ple 1902/11/  1904/12/  

3Llibre d'actes del ple 1905/01/  1907/02/  

3Llibre d'actes del ple 1907/02/  1909/06/  

3Llibre d'actes del ple 1909/07/  1914/01/  

3Llibre d'actes del ple 1914/01/  1918/12/  

4Llibre d'actes del ple 1919/01/  1922/10/  

4Llibre d'actes del ple 1922/10/  1927/12/  

4Llibre d'actes del ple 1927/12/  1931/04/  

4Llibre d'actes del ple 1931/09/  1932/11/  

4Llibre d'actes del ple 1932/11/  1934/09/  

4Llibre d'actes de l'ajuntament 1934/10/07 1937/10/17

4Llibre d'actes de l'ajuntament 1937/11/14 1938/08/14

4Llibre d'actes del ple 1939/04/  1941/08/  

5Llibre d'actes del ple 1941/08/  1944/08/  
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5Llibre d'actes del ple 1944/09/  1948/05/  

5Llibre d'actes del ple 1948/06/  1951/07/  

5Llibre d'actes del ple 1953/10/  1955/05/  

9Actes del Ple de l'Ajuntament. Esborranys 1954/  /  1958/  /  

5Llibre d'actes del ple 1956/12/  1958/06/  

5Llibre d'actes del ple 1958/06/  1960/01/  

9Actes del Ple de l'Ajuntament. Esborranys 1959/  /  1963/  /  

6Llibre d'actes del ple 1960/01/  1961/05/  

6Llibre d'actes del ple 1961/05/  1963/01/  

6Llibre d'actes del ple 1963/02/  1966/02/  

8Actes del Ple de l'Ajuntament. Extractes d'acords del Ple (esborranys) 1963/  /  1985/  /  

6Llibre d'actes del ple 1966/03/  1969/11/  

6Llibre d'actes del ple 1969/11/  1973/05/  

7Llibre d'actes del ple 1973/06/06 1987/09/02

7Llibre d'actes del ple 1977/10/02 1981/07/03

7Llibre d'actes del ple 1981/07/24 1984/05/04

7Llibre d'actes del ple 1984/06/01 1987/06/05

9Actes del Ple de l'Ajuntament. Extractes d'acords del Ple (esborranys) 1986/  /  1987/  /  

7Llibre d'actes del ple 1987/07/01 1988/11/18

67 Sense relligarLlibre d'actes del Ple 2006/03/30 2008/02/22

67Esborranys de les actes del ple 2007/01/25 2008/02/22

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

639Expedient de sessió del ple 1988/  /  1995/  /  

169Expedients de sessions del Ple 1996/  /  1996/  /  

169Expedients de sessions del Ple 1997/  /  1997/  /  

169Expedients de sessions del Ple 1998/  /  1998/  /  

170Expedients de sessions del Ple 1999/  /  2000/  /  

171Expedients de sessions del Ple 2001/  /  2002/  /  

175Expedients de sessions del ple 2003/  /  2003/  /  

70Expedients de sessions de l'Ajuntament en Ple 2004/01/29 2005/05/26
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

313Reglament de sanitat local 1927/  /  1927/  /  

220Ordenances municipals 1927/  /  1928/  /  

313Reglament per al règim i administració del cementiri de Santa Maria d'Oló 1928/  /  1928/  /  

9 En vigor fins a 1943Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1939/  /  1939/  /  

222Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1942/  /  1949/  /  

223Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1950/  /  1955/  /  

9Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals 1951/  /  1974/  /  

9Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1954/  /  1976/  /  

224Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1956/  /  1959/  /  

9Expedient de modificació de les ordenances fiscals 1961/  /  1963/  /  

11Expedient d’aprovació de reglament municipal. Reglament d'honors i distincions 1964/  /  1965/  /  

9Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1964/  /  1972/  /  

9 Està junt amb els Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del 
Bages (1978-1982)

Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 1978/  /  1982/  /  

10 Publicacions relacionades: BOPB núm. 314 de 31 de desembre de 
1988. Annex I i Annex IV

Expedient de modificació de les ordenances fiscals 1984/  /  1988/  /  

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

10Expedient de constitució de l'Ajuntament 1939/  /  1983/  /  

10Expedient de constitució de la comissió gestora de l'ajuntament 1983/  /  1983/  /  

176Expedient de constitució i organització de l'ajuntament 1987/  /  1987/  /  

176Expedient del ple sobre organització i funcionament de l'ajuntament 1991/07/  1991/07/  

176Expedient de constitució i organització de l'ajuntament 1995/05/  1995/06/  

176Expedient de constitució de l'ajuntament (3 juliol 1999) 1999/  /  1999/  /  

176Cartipàs municipal. Sessió extraordinària 30 juliol 1999 1999/  /  1999/  /  

176Expedient de constitució de l'ajuntament (14 juny 2003) 2003/  /  2003/  /  

176Cartipàs municipal. Sessió extraordinària 19 juny 2003 2003/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

213Relació de regidors 1890-1911 1911/  /  1911/  /  

387Esborrany de presa de possessió de Josep Tresserra com a alcalde 1958/  /  1958/  /  

10Càrrecs municipals. Nomenament de regidor dipositari. Nomenament de batlle 1973/  /  1983/  /  

15Expedient de presa de possessió de d'alcalde 1989/  /  1992/  /  

504Expedient de presa de possessió de regidor (tinent d'alcalde) 2004/  /  2004/  /  

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

503Moció presentada per l'alcalde relacionada amb la provisió de la plaça d'auxiliar 
de secretaria

1955/  /  1955/  /  

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

716Convenis de gestió recaptadora i de bestretes entre l'ajuntament i l'OALGT 
(Diputació)

1990/  /  1990/  /  

716Delegació al Consell Comarcal del la gestió de la recollida selectiva de paper i 
vidre

1993/  /  1993/  /  

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

10Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1924/05/11 1927/05/01

10Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1927/05/08 1928/11/11

10Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1928/11/18 1930/03/30

11Llibre d'actes de la Comissió municipal permanent 1930/04/06 1931/09/20

67 Sense relligarLlibre d'actes de la Junta de Govern Local 2006/02/09 2008/04/24

67Esborranys de les actes de la Junta de Govern Local 2007/02/15 2008/04/24
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

177Expedients de sessions de la comissió de govern 1999/09/23 2001/03/22

178Expedients de sessions de la comissió de govern 2001/04/05 2003/07/24

66Expedients de sessions de la Junta de Govern Local 2003/12/  2005/07/  

67Expedients de sessions de la Junta de Govern Local 2005/09/08 2005/11/17

68Expedients de sessions de la Junta de Govern Local 2007/01/04 2008/02/14

69Expedients de sessions de la Junta de Govern Local 2008/02/21 2008/10/30

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

10Expedient de constitució de mancomunitat. Mancomunitat Comarcal de 
Manresa. Estatuts

1968/  /  1968/  /  

9 Està junt amb Expedient d’aprovació de les ordenances municipals 
(1978-1982)

Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages 1978/  /  1982/  /  

Codi 101.01.02.05.02

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Consell Comarcal

551Centre Integrat de Telecomunicacions Avançades. Consell Comarcal del Bages 1993/  /  1993/  /  

551Programa d'actuació comarcal del Bages. Llibre i diagnosi; directrius d'actuació 
sectorial, reglament (esborrany)

1993/  /  1993/  /  

550Estudi de gent gran al Bages. Consell Comarcal del Bages. Serveis Socials 2001/  /  2001/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.02.05.04

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE 
GOVERN

Organitzacions 
supramunicipals

Consorcis

532Actes i convocatòries de la Junta General del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès

1992/  /  1994/  /  

532Documentació relacionada amb el Consorci de Promoció dels Municipis del 
Moianès. Cursos (oferta formativa)

1993/  /  1993/  /  

532Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès 1993/  /  1994/  /  

551Expedient de constitució de consorci. Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès

1994/  /  1994/  /  

532 Data atribuïda per la documentació amb què es trobavaProjectes i plans de treball relacionats amb el Consorci de Promoció dels 
Muncipis del Moianès

1994/  /  1997/  /  

532Estatuts del Consorci de Promoció dels Municipis del Moianès 1995/  /  1995/  /  

673Consorci del Moianès 1996/  /  2008/  /  

533Estudi del mercat laboral del Moianès. Consorci per la Promoció dels Municipis 
del Moianès

1997/  /  1997/  /  

533Estudi per la creació de l'Ecomuseu del Moianès. Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès

1999/  /  1999/  /  

533Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès. "Estudi sobre la vellesa 
del Moianès"

2003/  /  2003/  /  

551Consorci per a la Promoció dels municipis del Moianès 2003/  /  2007/  /  

551Documentació relativa al Consorci del Bages per a la gestió dels residus. 
Estatuts i plens

2004/  /  2004/  /  

533Consorci de Promoció dels Municipis del Moianès 2004/  /  2005/  /  

551Certificacions d'acords presos en la Junta General del Consorci de Promoció 
dels Municipis del Moianès

2005/  /  2005/  /  

551Modificació dels estatuts del Consorci de Promoció de Municipis del Moianès 2005/  /  2005/  /  

Codi 101.01.03.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

11Llibre de resolucions d’Alcaldia 1953/  /  1974/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.03.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

11Edictes i bans 1917/  /  1982/  /  

204Llista de candidats a jurat popular 1998/  /  1998/  /  

663Llista d'electors per ser exposada en funció de la llei del tribunal del jurat 2006/  /  2006/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.03.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

215Conveni entre l'ajuntament i els propietaris per la reparació i manteniment del 
camí que va de la carretera general cap a l'Estany

1935/  /  1935/  /  

659Conveni per acollir objectors de conciència 1977/  /  1999/  /  

536Còpia del conveni amb els ajuntaments d'Artés, Avinyó i Sta Maria d'Oló per la 
prestació del servei d'assistent social

1989/  /  1989/  /  

716Convenis amb Diputació per a vigilància i control d'aigua potable 1989/  /  1989/  /  

716Convenis amb Diputació d'adjudicació de material 1989/  /  1991/  /  

716Conveni amb els ajuntaments d'Avinyó, Artés i Santa Maria d'Olo per a la 
prestació agrupada del servei d'assistència social

1989/  /  1992/  /  

536Conveni sobre la prestació del Servei Social d'Atenció Primària a la Comarca 
del Bages

1990/  /  1990/  /  

536Pròrroga conveni marc sobre la prestació del Servei Social d'Atenció Primària a 
la Comarca del Bages

1991/  /  1991/  /  

536Conveni sobre la prestació de Serveis Socials amb l'ICASS, el Consell 
Comarcal del Bages i l'Ajuntament per la treballadora familiar

1992/  /  1992/  /  

215Conveni amb Diputació per la realització del projecte de treballs d'utilitat social 1996/12/  1996/12/  

535 Conté també els estatuts del Consorci de Comunicació LocalIncorporació de l'Ajuntament al Consorci de Comunicació Local. Conveni entre 
l'Agència de Comunicació Local, S.A. i l'Ajuntament

1997/  /  1997/  /  

530 Estava descrit com a: sol·licitud de legalització de la llar d'infants 
municipal.

Documentació relativa a subvencions de la llar d'infants i conveni de creació del 
centre públic docent de primer cicle d'educació infantil

1997/  /  2004/  /  

695Conveni marc xarxa de col·laboració per a la millora de l'èxit escolar 2001/  /  2001/  /  

695Diputació de Barcelona - Conveni de col·laboració Àrea d'Esports / acord 
conveni marc Àrea Educació

2001/  /  2001/  /  

525Conveni d'adhesió al protocol de cooperació entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments per a la redacció de la proposta d'inventari de camins i 
pistes forestals de la comarca del Bages

2003/  /  2003/  /  

549Conveni servei Salut Pública. Aigües de Piscines. Conveni entre l'Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona en matèria de salut pública

2003/  /  2003/  /  

200Conveni de delegació de funcions de recaptació a l'Organisme de Gestió 
Tributària

2004/  /  2004/  /  

531Conveni-tipus del programa "L'esport en edat escolar", programa adreçat a la 
gent gran "A cent cap als cent"; programa de solidaritat esportiva signats entre 
l'Ajuntament i l'Àrea d'Esports de la Diputació

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

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

531 JGL: 13/07/2006Conveni-tipus sobre el servei de préstec de material esportiu entre la Diputació 
de Barcelona - Àrea d'esports i l'Ajuntament

2006/  /  2006/  /  

Codi 101.01.03.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

213Esborrany d'Instància per demanar indemnització pels danys provocats, entre 
d'altres, per la fil·loxera

1900/  /  1900/  /  

213Petició de millora del servei de correus 1920/  /  1920/  /  

215Acta de la reunió amb els propietaris i colons de la parròquia de Sant Joan 
d'Oló sobre les gestions per obtenir designació de recotr i per agrupació de la 
parròquia de Sau (Vilaresau) a Sant Joan d'Oló

1940/  /  1940/  /  

213Atorgament de poders al gestor a Barcelona per afers de caire econòmic 1958/  /  1958/  /  

309Sol·licitud de declaració de zona catastròfica per la nevada del 30 de gener de 
1986

1986/  /  1986/  /  

254Eix transversal (carretera) 1992/  /  1997/  /  

697Eix transversal 1993/  /  2006/  /  

9048Eix transversal - Notícies de premsa 1996/  /  1998/  /  

698Actuacions municipals relacionades amb el tancament d'HEMALOSA 1996/  /  2004/  /  

Codi 101.01.03.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

213 Notificació d'incendi en paller, Consentiments paterns, petició de 
certificats i documentació per part del mestre Isidre Donada 
Tayeda, natural de Rupit (1906), petició dels beneficis de família 
nombrosa,

Queixes, peticions i compareixences 1876/  /  1955/  /  

Codi 101.01.04.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

13Estadística general. Qüestionaris 1951/  /  1982/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.04.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estudis i informes

12Informe a la Diputació de Barcelona sobre la situació econòmica de Sta Maria 
d'Oló

1889/  /  1889/  /  

532Servei de Promoció Econòmica. Accions de suport als municipis en l'àmbit del 
desenvolupament econòmic local

1994/  /  1994/  /  

532Promoció econòmica 1994/  /  1996/  /  

Codi 101.01.04.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

215Capítols matrimonials fets en compareixença davant del secretari 1890/  /  1923/  /  

215Creació del comité local de Unión Patriótica 1925/  /  1925/  /  

215Providència de lliurament a diferents particulars de documents del negociat 
d'aigües i obres públiques

1926/  /  1926/  /  

215Adquisició particular de trilladora per a ús mancomunat, i gestions per 
abastament de gasolina fetes pel secretari

1939/  /  1940/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.04.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

12Certificats 1872/  /  1927/  /  

387Butlletí d'enquadrament 1940/  /  1940/  /  

213Certificats 1949/  /  1949/  /  

387Certificat de llicenciament militar 1949/  /  1949/  /  

12Certificats 1969/  /  1980/  /  

12Certificats 1981/01/01 1988/12/31

459Certificats 1989/  /  1991/  /  

459Certificats 1992/  /  1994/  /  

459Certificats 1995/  /  1996/  /  

465Certificats 1997/  /  1997/  /  

503Certificats 1997/  /  2005/  /  

696Certificacions 1998/  /  1999/  /  

697Certificacions 2000/  /  2000/  /  

511Certificacions d'obra de l'obra: Rehabilitació de les antigues escoles per a 
dispensari i llar d'avis

2000/  /  2005/  /  

697Certificacions 2001/  /  2002/  /  

506Certificacions i acta de recepció de l'obra "Reforma i condicionament de la 
piscina municipal"

2007/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.04.06.01

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

13Expedient de contractació d'obra de l'escola i de la casa del mestre 1911/  /  1919/  /  

321Certificats d'obres 1930/  /  1961/  /  

416Expedient Subhasta construcció 2 escoles unitàries 1960/  /  1960/  /  

336 Inclou petició de l'ajuntament a la Diputació, d'exempció de taxesAutorització obres de portada d'aigües als ravals Santa Eulàlia i Rovirola 53531962/  /  1962/  /  

336Pressupostos Ramon Camprubí per pavimentació Rovirola, allargament vorera 
i clavegueres carrer de Vic, allargament mur carrer Vic

551965/  /  1965/  /  

336Pressupost condicionament plaça Sant Antoni M. Claret 21211967/  /  1967/  /  

343Pressupost d'instal·lació d'escomesa elèctrica al local de recreu "El Cau" 1981/  /  1981/  /  

362Treballs encarregats a les diferents empreses locals (pressupostos d'obres) 1981/  /  1986/  /  

646Sol·licitud d'assignació de crèdis per a obres menors de conservació i reparació 
de l'escola pública "Sesmon d'Oló"

1990/07/30 1995/12/31

632 Conté fotografies i un programa d'inauguració del terra del pavellóExpedient de contractació d'obra. Expedient de declaració d'urgència per a la 
contractació directa de les obres "Acabament del pavelló d'esports" -PCAL 
1990 i programa especial d'actuació per a la construcció, l'ampliació, 
remodelació i condicionament d'instal·lacions i equipaments esportius

1992/  /  1992/  /  

632Expedient de contractació d'obra. Obres addicionals i complementàries per 
l'acabament del pavelló d'esports. Millores a la zona esportiva municipal

1993/  /  1993/  /  

633Expedient de contractació d'obra. Certificacions de l'obra "acabament del 
pavelló d'esports" i actes de recepció

1993/  /  1994/  /  

646Obres "El Cau" 1993/  /  1994/  /  

482 També conté les certificacions d'obra. Inclosa en el PCAL-1993 i 
PUOSC-1994

Expedient de contractació d'obra arranjament i reparació de l'avinguda de 
Manuel López

1994/  /  1994/  /  

278Expedient de clausura del'abocador municipal de residus sòlids urbans de 
Santa Maria d'Oló (contractació i subvenció)

1994/09/12 1997/04/17

480Expedient de contractació d'obra per concurs. Obra núm. 95/094PG 
Urbanització del carrer del Sol i enllumenat de l'Avinguda de Manuel López. 
Inclosa en el PUOSC-1995

1995/  /  1995/  /  

637Neteja i dragatge de la llera de la riera d'Oló des de la resclosa fins Altimires 
(contractació i subvenció)

1995/04/03 1997/05/22

557Expedient de contractació d'obra: arranjament i urbanització del Passeig Carme 
Vidal. Fase III

1996/  /  1996/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

481Expedient de contractació d'obra estalvi d'energia en l'enllumenat públic del 
nucli de antic de la població, 2a fase. Contractació de subhasta per 
procediment obert

1996/  /  1997/  /  

558Expedient de contractació d'obra: urbanització del pla parcial residencial 1997/  /  2004/  /  

560Expedient de contractació d'obra per la urbanització de la plaça Sant Antoni 
Maria Claret

1998/  /  1998/  /  

632Expedient de contractació d'obra mitjançant concurs per procediment restringit 
per l'obra "Acabament del pavelló poliesportiu (material esportiu)

1998/  /  1998/  /  

635Expedient de contractació de l'obra "col·lector del Torrent Xic" 1999/  /  1999/  /  

636Expedient de contractació d'obra "Pavimentació de carrers al nucli del Raval de 
Rovirola"

1999/  /  1999/  /  

510 PUOSC 2001Expedient de contractació de l'obra: Rehabilitació de les antigues escoles per a 
dispensari i llar d'avis. Concurs per procediment obert

2001/  /  2001/  /  

635Expedient de contractació d'obra "Pavimentació del camí de Cal Tomàs" 2002/  /  2002/  /  

637Expedient de contractació d'obra "Reparacions al carrer Josep Sauleda" 2002/  /  2002/  /  

637Expedient de contractació d'obra "Arranjament de la plaça de Sant Antoni Maria 
Claret i els jardins de l'Ajuntament"

2003/  /  2003/  /  

509Expedient de contractació d'obra mitjançant concurs pel procediment obert. 
Tràmits contractació

2005/  /  2005/  /  

505Expedient administratiu per la contractació de l'obra de la piscina municipal i el 
cementiri. Plec de clàusules

2006/  /  2006/  /  

505Pliques per a la realització de l'obra "Reforma i condicionament de la piscina 
municipal"

2006/  /  2006/  /  

510Documentació per la contractació de Execució del Projecte per la reforma de 
l'antic Centre Catòlic i la seva adaptació com a Casal per a Joves

2006/  /  2006/  /  

506Proposta tècnico-econòmica renovació de les pisicines de Santa Maria d'Oló 2007/  /  2007/  /  

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

716Serveis fúnebres. Concessió a l'empresa Fontal S.A. 1965/  /  1999/  /  

717Expedient de contractació del servei de recollida d'escombraries 1994/  /  1997/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.04.06.03

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

13Expedient de contractació de subministrament. Concessió subministrament 
enllumenat públic

1941/  /  1941/  /  

13Expedient de contractació de subministrament per la màquina d'escriure i 
sumadora

1963/  /  1964/  /  

716Contractes amb FECSA 1964/  /  1996/  /  

716Contractes amb Butano, S.A. 1967/  /  1990/  /  

716Servei d'Aigues Potables de Santa Maria d'Oló - Contractes de l'ajuntament 
amb l'empresa

1981/  /  1994/  /  

716Contractes amb la companyia telefònica 1984/  /  2003/  /  

215Contracte subministrament de plaques de noms de carrers, plaques de 
números de carrers, matrícules de vehicles i plaques de gossos

1986/  /  1987/  /  

717Contracte de l'aparell buscapersones MOD. AF-11A (Radio Busqueda, S.A. 
Radiocomunicacions)

1994/  /  1994/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.04.06.04

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de serveis

13Expedient de contractació de servei de la recollida d'escombraries 1953/  /  1953/  /  

13Expedient de contractació de servei de la recollida d'escombraries 1956/  /  1956/  /  

13Expedient de contractació de servei de la recollida d'escombraries 1958/  /  1958/  /  

716Contractes de manteniment - Comercial Molet, Canon, Hispano Olivetti 1972/  /  1988/  /  

13Expedient de contractació de servei. Empresa TUCSA per treballs de 
contribució urbana (cadastre)

1974/  /  1975/  /  

717Contracte de servei - servei de recollida d'escombraries 1976/  /  1976/  /  

717Contracte de servei - servei de recollida d'escombraries 1976/  /  1976/  /  

717Contracte de serveis - socorrista i monitora piscines 1989/  /  1989/  /  

716Contracte de serveis - recollida d'escombraries 1991/  /  1992/  /  

716Contracte de serveis - neteja de dependiències 1992/  /  1994/  /  

716Contracte de serveis - neteja dependències 1992/  /  1997/  /  

716Contracte de serveis - Repartiment de correspondència i altres 1992/  /  1999/  /  

13Expedient de contractació de servei. Oferta pel concurs de recollida 
d'escombraries

1994/  /  1994/  /  

716Contracte de serveis - neteja 1994/  /  1994/  /  

717Contracte de serveis - socorrista i monitora piscines 1995/  /  1996/  /  

549Pressupost i projecte del càlcul de reg automàtic a la zona verda de la piscina 
municipal

1996/  /  1996/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manulas i 
concretes amb caràcter puntual per la piscina municipal

1996/  /  1996/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal de la piscina municipal

1997/  /  1997/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

1998/  /  1998/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals 
amb caràcter temporal per la piscina municipal

1999/  /  1999/  /  

717Certificacions de l'empresa Inter Bagvall, SL d'estar al corrent d'obligacions 
fiscals

1999/  /  1999/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2000/  /  2000/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2001/  /  2001/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2002/  /  2002/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2003/  /  2003/  /  

549Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2004/  /  2004/  /  

550Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la piscina municipal

2005/  /  2005/  /  

550Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal pel bar de la piscina municipal

2005/  /  2005/  /  

716Contracte de serveis per a la realització de funcions manuals concretes - Bar 
de les piscines

2005/  /  2006/  /  

550Expedient de contractació de servei per a la realització de funcions manuals i 
concretes amb caràcter temporal per la utilització del bar de les piscines

2006/  /  2006/  /  

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

503Contracte administratiu menor de consultoria i assistència tècnica en les 
disciplines d'enginyeria tècnica industrial i arquitectura tècnica

2001/  /  2008/  /  

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

717Arrendament de terreny per a abocador d'escombraries 1965/  /  1970/  /  

716Pòlisses d'Assegurances d'accidents 1968/  /  1990/  /  

716Pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil 1980/  /  1992/  /  

716Assegurança de responsabilitat del recaptador 1983/  /  1983/  /  

21/04/2015 Pàgina 18 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.05.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Causes

559Expedient de procediment contenciós administratiu número 2082/97 relacionat 
amb el projecte de reparcel·lació del pla parcial residencial (zona 8). 
Requeriment de terrenys a disposició de l'Ajuntament

1997/  /  1997/  /  

559Expedient de procediment contenciós administratiu número 2602/97 contra 
d'acord d'aplicació de les quotes urbanístiques del pla parcial residencial (zona 
8)

1997/  /  1998/  /  

647Expedient de recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament per la 
cessació de les obres d'urbanització

1999/  /  2001/  /  

510Recurs ordinari 505/2004 secció 2c, interposat per l'empresa constructora 
Promociones Navàs, SA, contra l'Ajuntament de Sta Maria d'Oló

5055052004/  /  2004/  /  

Codi 101.01.06.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Organització del personal

499Revisió de la plantilla de personal de l'Ajuntament 1953/  /  1953/  /  

499Fitxes de dades de places ocupades per funcionaris i documentació 
relacionada amb la plantilla de l'ajuntament

1968/  /  1992/  /  

500Fitxes descriptives de personal i relacions complementàries a les fitxes 1969/  /  1969/  /  

500Contracte de prestació de serveis per a auxiliar de secretaria i documentació 
relacionada amb temes de personal

1974/  /  1978/  /  

501Relació de llocs de treball 1989/  /  1989/  /  

501Prova selectiva i documentació relacionada amb la contractació laboral 
temporal d'operador de consola

1991/  /  1991/  /  

500Oferta pública d'ocupació any 2003 2003/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.06.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Selecció i provisió de personal

501Expedient del nomenament del secretari en propietat d'aquest ajuntament instat 
pel sr alcalde

1902/  /  1902/  /  

501Expedient general del concurs a la vacant de la secretaria de l'Ajuntament 1925/  /  1925/  /  

501Expedient per a la provisió, en propietat, de la plaça de secretari de la 
Corporació per renúncia de l'anterior secretari

1927/  /  1927/  /  

501Expedient per la provisió de la plaça de secretari de l'Ajuntament 1931/  /  1931/  /  

500Contracte de prestació de serveis per la recollida d'escombraries. 
Documentació relacionada amb el càrrec d'escombriaire

1967/  /  1982/  /  

500Documentació relacionada amb el càrrec de dipositari 1972/  /  1972/  /  

500Documentació relacionada amb el càrrec d'aparellador 1973/  /  1981/  /  

500Actes de presa de possessió del càrrec de metge del Partit Mèdic de Santa 
Maria d'Oló i documentació personal relacionada amb el càrrec

1973/  /  1992/  /  

500Cessament del secretari habilitat i nomenament de secretari de l'Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló

1978/  /  1978/  /  

500Proves selectives per l'ingrés de funcionaris de grups i subgrups locals 1982/  /  1982/  /  

503 També està classificat a 11.1Documentació relacionada amb el personal de la llar d'infants 1986/  /  1986/  /  

501Documentació relacionada amb el càrrec d'Assistent Social 1989/  /  1989/  /  

501Proves selectives per la contractació laboral temporal d'auxiliar administratiu 1993/  /  1993/  /  

500Concurs oposició d'una plaça d'oficial de manteniment de serveis múltiples en 
règim laboral

1996/  /  1996/  /  

500Documentació prova selectiva. Concurs-oposició d'una plaça de titular de 
puericultura per la llar d'infants municipal "El Cuc" pel curs 1997/1998 
(mitjançant contractació temporal)

1997/  /  1997/  /  

646Inici procés de selecció per a contracte laboral de persona per a la neteja 1997/  /  1997/  /  

215Contractes d'utilitat social 1997/  /  1998/  /  

500Documentació prova selectiva pel personal de neteja 1998/  /  1998/  /  

500Concurs oposició d'una plaça de peó de manteniment de serveis múltiples. 
Temporal

1998/  /  1998/  /  

501Expedient d'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2001:concurs oposició, 
mestra d'educació infantil

112001/  /  2001/  /  

501Expedient d'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2001:concurs 
oposició,operari de serveis

222001/  /  2001/  /  
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501Expedient d'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2001:concurs oposició, 
plaça auxiliar administratiu

332001/  /  2001/  /  

Codi 101.01.06.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Règim disciplinari

13Expedient de sanció de falta disciplinària lleu contra l'agutzil 1920/  /  1927/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.01.06.04.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

15Expedient personal. Personal sanitari (metges) 1918/  /  1921/  /  

14Expedient personal 1977/  /  1997/  /  

15Expedient personal. Llar d'infants 1983/  /  1985/  /  

14Expedient personal. Llar d'infants 1985/  /  1988/  /  

15Expedient personal. Llar d'infants 1986/  /  1986/  /  

14Expedient personal. Llar d'infants 1988/  /  1993/  /  

15Expedient personal. Llar d'infants 1988/  /  1993/  /  

14 Conté nòminesExpedient personal 1988/  /  1996/  /  

14 Conté nòminesExpedient personal. Professora d'EGB 1990/  /  1990/  /  

14Expedient personal 1990/  /  1991/  /  

15Expedient personal 1990/  /  1993/  /  

14Expedient personal 1991/  /  1992/  /  

15Expedient personal 1991/  /  1992/  /  

15Expedient personal 1991/  /  1993/  /  

504Expedient personal 1992/07/01 2002/01/14

14 Conté nòminesExpedient personal. Neteja 1993/  /  1998/  /  

14Expedient personal. Peó 1995/  /  1995/  /  

14Expedient personal. Treballadora familiar 1995/  /  1996/  /  

14 Conté nòminesExpedient personal 1996/  /  1997/  /  

503Expedient personal 1997/  /  2000/  /  

500Expedient personal, secretari de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló 1998/  /  2003/  /  

503Expedient personal 1999/  /  1999/  /  

504Expedient personal 1999/  /  1999/  /  

503Expedient personal 1999/  /  2000/  /  

503Expedient personal 1999/  /  2000/  /  

504Expedient personal 1999/  /  2000/  /  

503Expedient personal 2000/  /  2000/  /  

504 Personal de neteja. Baixa per jubilacióExpedient personal 2000/  /  2007/  /  

503Expedient personal 2001/  /  2001/  /  
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503Expedient personal 2001/  /  2001/  /  

504Expedient personal 2001/  /  2001/  /  

503Expedient personal 2001/  /  2002/  /  

504Expedient personal 2001/  /  2002/  /  

504Expedient personal 2001/  /  2003/  /  

503Expedient personal 2002/  /  2002/  /  

504Expedient personal 2002/  /  2002/  /  

504Expedient personal 2002/  /  2003/  /  

503Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

504Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

504Expedient personal 2004/  /  2004/  /  

504Expedient personal 2004/12/30 2005/06/29

504Expedient personal 2004/  /  2005/  /  

504Expedient personal 2005/  /  2005/  /  

504Expedient personal 2005/  /  2005/  /  

504Expedient personal 2005/  /  2005/  /  

504Expedient personal 2005/  /  2005/  /  

504Expedient personal 2006/06/21 2006/09/11

504Expedient personal 2006/06/21 2006/09/11

504 Baixa per finalització de contracteExpedient personal 2006/  /  2007/  /  

504Expedient personal 2006/  /  2008/  /  

504Expedient personal 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.01.06.05.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Situacions administratives

500Llicències de personal sanitari (practicants) 1962/  /  1992/  /  

Codi 101.01.06.08.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Condicions de treball

13Reglament de funcionaris s/d 1925/  /  1950/  /  
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Codi 101.01.07.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA

314Correspondència de sanitat 1963/  /  1994/  /  

420Correspondència d'ensenyament 1978/  /  1994/  /  

428Correspondència de cultura 1988/  /  1995/  /  

503Correspondència 1990/  /  1990/  /  

401Correspondència relativa al padró 1990/  /  1993/  /  

503Dades sobre la Casa Consistorial de Santa Maria d'Oló per a un estudi de 
cases consistorials de la Diputació de Barcelona

1992/  /  1992/  /  

Codi 101.01.07.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

15Llibre registre d'entrada de documents 1952/01/10 1954/07/12

15Llibre registre d'entrada de documents 1954/07/12 1956/01/21

15Llibre registre d'entrada de documents 1956/01/28 1959/11/26

15Llibre registre d'entrada de documents 1959/10/22 1962/11/24

15Llibre registre d'entrada de documents 1962/11/24 1965/12/21

15Llibre registre d'entrada de documents 1965/12/22 1971/04/30

16Llibre registre d'entrada de documents 1971/05/01 1978/03/04

16Llibre registre d'entrada de documents 1978/03/07 1982/08/04

16Llibre registre d'entrada de documents 1982/08/01 1985/01/22

20Llibre registre d'entrada de documents 1985/01/22 1987/03/12

522Llibre registre d'entrada de documents 1987/03/12 1989/05/15

522Llibre registre d'entrada de documents 1989/05/15 1991/06/26

522Llibre registre d'entrada de documents 1991/06/26 1994/03/08

522Llibre registre d'entrada de documents 1994/03/08 1996/06/03

522Llibre registre d'entrada de documents 1996/06/04 1998/07/23

523Llibre registre d'entrada de documents 1998/07/24 2000/03/21

523Llibre registre d'entrada de documents 2000/03/21 2001/07/13

523 Llibre sense diligenciar ni signarLlibre registre d'entrada de documents 2001/07/04 2002/02/08

523 Llibre sense diligenciar ni signarLlibre registre d'entrada de documents 2002/  /  2004/  /  
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Codi 101.01.07.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

24Llibre registre de sortida de documents 1898/01/02 1904/09/21

24Llibre registre de sortida de documents 1904/09/21 1913/12/16

24Llibre registre de sortida de documents 1914/01/01 1919/07/28

24Llibre registre de sortida de documents 1919/08/01 1924/02/26

24Llibre registre de sortida de documents 1924/03/01 1927/04/02

24Llibre registre de sortida de documents 1927/04/05 1929/12/31

24Llibre registre de sortida de documents 1952/01/02 1954/08/02

25Llibre registre de sortida de documents 1954/08/02 1956/01/02

25Llibre registre de sortida de documents 1956/01/03 1959/04/13

25Llibre registre de sortida de documents 1959/04/13 1961/12/03

25Llibre registre de sortida de documents 1962/01/01 1962/11/23

25Llibre registre de sortida de documents 1962/11/24 1964/09/03

25Llibre registre de sortida de documents 1964/09/04 1966/08/04

25Llibre registre de sortida de documents 1966/08/05 1970/07/17

43Correspondència general 1968/07/  1968/12/  

25Llibre registre de sortida de documents 1970/07/18 1974/11/26

26Llibre registre de sortida de documents 1974/12/01 1980/01/08

26Llibre registre de sortida de documents 1980/01/08 1984/05/16

524Llibre registre de sortida de documents 1984/05/16 1989/04/12

524Llibre registre de sortida de documents 1984/05/16 1989/04/12

524Llibre registre de sortida de documents 1989/04/13 1993/01/15

524Llibre registre de sortida de documents 1993/01/18 1996/07/23

524Llibre registre de sortida de documents 1996/07/23 1999/09/29

207Correspondència rebuda i contestada relacionada amb censos i estadístiques 
(INE, DB, FEMP, etc.)

1996/  /  2002/  /  

524Llibre registre de sortida de documents 1999/09/29 2002/02/11

523 Llibre sense diligenciar ni signarLlibre registre de sortida de documents 2002/  /  2004/  /  
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Codi 101.01.07.03.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència entrada

32Correspondència d'entrada 1935/09/  1935/09/  

32Correspondència d'entrada 1939/04/  1939/12/  

32Correspondència d'entrada 1940/01/  1940/12/  

32Correspondència d'entrada 1941/01/  1941/12/  

56Correspondència amb la gestoria Martori 1941/  /  1942/  /  

32Correspondència d'entrada 1942/01/  1942/12/  

33Correspondència d'entrada 1943/01/  1943/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1943/  /  1944/  /  

33Correspondència d'entrada 1944/01/  1944/12/  

33Correspondència d'entrada 1945/01/  1945/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1945/  /  1946/  /  

33Correspondència d'entrada 1946/01/  1946/12/  

34Correspondència d'entrada 1947/01/  1947/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1947/  /  1949/  /  

34Correspondència d'entrada 1948/01/  1948/12/  

34Correspondència d'entrada 1949/01/  1949/12/  

34Correspondència d'entrada 1950/01/  1950/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1950/  /  1953/  /  

34Correspondència d'entrada 1951/01/  1951/12/  

35Correspondència d'entrada 1952/01/  1952/12/  

35Correspondència d'entrada 1953/01/  1953/12/  

433Correspondència d'hisenda 1953/  /  1990/  /  

35Correspondència d'entrada 1954/01/  1954/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1954/  /  1958/  /  

35Correspondència d'entrada 1955/01/  1955/12/  

35Correspondència d'entrada 1956/01/  1956/12/  

35Correspondència d'entrada 1957/01/  1957/12/  

35Correspondència d'entrada 1958/01/  1958/12/  

36Correspondència d'entrada 1959/01/  1959/12/  
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36Correspondència d'entrada 1960/01/  1960/12/  

36Correspondència d'entrada 1961/01/  1961/12/  

36Correspondència d'entrada 1962/01/  1962/12/  

40Correspondència general 1963/01/  1963/06/  

41Correspondència general 1963/07/  1963/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1963/  /  1963/  /  

212Correspondència relacionada amb cens de població, padró i cens electoral 1963/  /  1996/  /  

41Correspondència general 1964/07/  1964/12/  

41Correspondència general 1964/01/  1964/06/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1964/  /  1964/  /  

41Correspondència general 1965/01/  1965/06/  

42Correspondència general 1965/07/  1965/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1965/  /  1965/  /  

42Correspondència general 1966/01/  1966/12/  

42Correspondència general 1966/07/  1966/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1966/  /  1966/  /  

42Correspondència general 1967/01/  1967/06/  

42Correspondència general 1967/07/  1967/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1967/  /  1967/  /  

43Correspondència general 1968/07/  1968/12/  

43Correspondència general 1968/01/  1968/06/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1968/  /  1968/  /  

43Correspondència general 1969/01/  1969/06/  

43Correspondència general 1969/07/  1969/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1969/  /  1969/  /  

43Correspondència general 1970/01/  1970/06/  

44Correspondència general 1970/07/  1970/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1970/  /  1970/  /  

44Correspondència general 1971/07/  1971/12/  

44Correspondència general 1971/01/  1971/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1971/  /  1971/  /  

44Correspondència general 1972/01/  1972/06/  
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44Correspondència general 1972/07/  1972/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1972/  /  1972/  /  

45Correspondència general 1973/01/  1973/06/  

45Correspondència general 1973/07/  1973/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1973/  /  1973/  /  

45Correspondència general 1973/01/  1974/06/  

45Correspondència general 1974/07/  1974/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1974/  /  1974/  /  

45Correspondència general (1/2) 1975/  /  1975/  /  

46Correspondència general (2/2) 1975/  /  1975/  /  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1975/  /  1975/  /  

46Correspondència general 1976/  /  1976/  /  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1976/  /  1976/  /  

46Correspondència general 1977/07/  1977/12/  

46Correspondència general 1977/01/  1977/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1977/  /  1977/  /  

46Correspondència general 1978/01/  1978/06/  

47Correspondència general 1978/07/  1978/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1978/  /  1978/  /  

47Correspondència general 1979/01/  1979/06/  

47Correspondència general 1979/07/  1979/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1979/  /  1979/  /  

215Correspondència rebuda de la Diputació de Barcelona - Delegació a Madrid 1979/  /  1990/  /  

47Correspondència general 1980/07/  1980/12/  

47Correspondència general 1980/01/  1980/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1980/  /  1980/  /  

48Correspondència general 1981/06/  1981/12/  

48Correspondència general 1981/01/  1981/06/  

59Assumptes gestoria Martori. Contribució territorial urbana: transmissions de 
domini, hemalosa i obra particular

1981/  /  1985/  /  

213Circulars d'urbanisme 1981/  /  1986/  /  

48Correspondència general 1982/01/  1982/06/  
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49Correspondència general 1982/07/  1982/12/  

49Correspondència general 1983/01/  1983/06/  

49Correspondència general 1983/07/  1983/12/  

51Correspondència general 1983/  /  1983/  /  

50Correspondència general 1983/12/  1984/06/  

50Correspondència general 1984/01/  1984/06/  

51Correspondència general (1/2) 1985/07/  1985/12/  

51Correspondència general 1985/01/  1985/06/  

52Correspondència general (2/2) 1985/07/  1985/12/  

52Correspondència general (1/2) 1986/01/  1986/06/  

53Correspondència general (1/2) 1986/07/  1986/12/  

53Correspondència general (2/2) 1986/01/  1986/06/  

54Correspondència general (2/2) 1986/07/  1986/12/  

54Correspondència general (2/2) 1987/01/  1987/06/  

54Correspondència general (1/2) 1987/01/  1987/06/  

55Correspondència general (2/2) 1987/07/  1987/12/  

55Correspondència general (1/2) 1987/07/  1987/12/  

55Correspondència d'entrada (1/2) 1988/01/  1988/06/  

56Correspondència d'entrada 1988/07/  1988/12/  

56Correspondència d'entrada (2/2) 1988/01/  1988/06/  

16Correspondència d'entrada 22111989/01/01 1989/03/31

17Correspondència d'entrada 4712221989/04/01 1989/06/30

17Correspondència d'entrada 7234721989/07/01 1989/09/30

17Correspondència d'entrada 9547241989/10/01 1989/12/31

600Correspondència d'entrada i de sortida relativa a esports i entitats esportives 1989/  /  1999/  /  

18Correspondència d'entrada 39811990/01/  1990/06/  

18Correspondència d'entrada 7413991990/07/  1990/12/  

19Correspondència d'entrada 33411991/01/  1991/06/  

19Correspondència d'entrada 6663341991/07/  1991/12/  

20Correspondència d'entrada 29411992/01/  1992/06/  

20Correspondència d'entrada 5532951992/07/  1992/12/  

21Correspondència d'entrada 35011993/01/  1993/06/  
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21Correspondència d'entrada 6433511993/07/  1993/12/  

536Correspondència Serveis Socials amb l'Ajuntament 1994/  /  1994/  /  

22Correspondència d'entrada 22811994/01/  1994/03/  

22Correspondència d'entrada 3602291994/04/  1994/06/  

22Correspondència d'entrada 6903611994/07/  1994/12/  

23Correspondència d'entrada 42411995/01/  1995/06/  

23Correspondència d'entrada 7634251995/07/  1995/12/  

596Correspondència de cultura. Comissió de Cultura i festes 1995/  /  1999/  /  

438Correspondència d'entrada 21111996/01/02 1996/03/20

438Correspondència d'entrada 4472121996/03/21 1996/06/28

438Correspondència d'entrada 7014481996/07/01 1996/11/04

440Correspondència d'entrada 8167041996/11/04 1996/12/31

207Correspondència rebuda i contestada relacionada amb censos i estadístiques 
(INE, DB, FEMP)

1996/  /  2002/  /  

441Correspondència d'entrada 24011997/01/02 1997/04/23

441Correspondència d'entrada 4222411997/04/23 1997/06/30

441Correspondència d'entrada 6784231997/07/01 1997/11/12

442Correspondència d'entrada 7816791997/11/12 1997/12/31

442 Falta el núm. 139Correspondència d'entrada 26611998/04/15 1998/07/01

442 Falta el núm. 351Correspondència d'entrada 5102671998/04/15 1998/06/30

442 Falta: 521 i 624Correspondència d'entrada 6335111998/07/01 1998/08/26

443Correspondència d'entrada 9466341998/08/26 1998/12/31

444 Falta: 10, 11, 34Correspondència d'entrada 24811999/01/04 1999/04/07

444 Falta: 357, 463Correspondència d'entrada 4972491999/04/07 1999/06/30

445Correspondència d'entrada 7844981999/07/01 1999/10/14

445Correspondència d'entrada 10437851999/10/14 1999/12/31

484Correspondència d'entrada 30012000/01/03 2000/03/22

484Correspondència d'entrada 7193012000/03/22 2000/08/03

485Correspondència d'entrada 9817202000/08/04 2000/11/15

485Correspondència d'entrada 11169822000/11/16 2000/12/29

485Correspondència d'entrada 18312001/01/02 2001/02/19

486Correspondència d'entrada 4191842001/02/19 2001/04/30
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486Correspondència d'entrada 8624202001/05/02 2001/08/01

487Correspondència d'entrada 11558632001/08/01 2001/10/29

487Correspondència d'entrada 152011562001/10/29 2001/12/28

588Correspondència d'entrada 33512002/01/  2002/03/  

588Correspondència d'entrada 6383362002/04/  2002/06/  

589Correspondència d'entrada 9206392002/07/  2002/09/  

589Correspondència d'entrada 12239212002/10/  2002/12/  

590Correspondència d'entrada 10512003/01/  2003/01/  

591Correspondència d'entrada 2951062003/02/  2003/03/  

591Correspondència d'entrada 5592962003/04/  2003/06/  

591Correspondència d'entrada 9625602003/07/  2003/10/  

592Correspondència d'entrada 12079632003/11/  2003/12/  

593Correspondència d'entrada 33412004/01/  2004/03/  

593Correspondència d'entrada 4653352004/04/  2004/04/  

594Correspondència d'entrada 7244662004/05/  2004/06/  

594Correspondència d'entrada 10347252004/07/  2004/09/  

594Correspondència d'entrada 119610352004/10/  2004/10/  

595Correspondència d'entrada 151111972004/11/  2004/12/  

597Correspondència d'entrada 38912005/01/  2005/03/  

597Correspondència d'entrada 6903902005/04/  2005/06/  

596Correspondència d'entrada 7836922005/06/  2005/06/  

598Correspondència d'entrada 11137842005/07/  2005/09/  

598Correspondència d'entrada 144811142005/10/  2005/12/  

600Correspondència d'entrada 2006/01/02 2006/03/10

601Correspondència d'entrada 8405012006/03/10 2006/04/10

601Correspondència d'entrada 12408412006/04/10 2006/05/19

602Correspondència d'entrada 155112412006/05/19 2006/06/16

602Correspondència d'entrada 196515522006/06/19 2006/07/31

603Correspondència d'entrada 246719662006/08/01 2006/09/20

603Correspondència d'entrada 274824682006/09/21 2006/10/20

604Correspondència d'entrada 311827492006/10/20 2006/11/22

604Correspondència d'entrada 347231192006/11/22 2006/12/29
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606Correspondència d'entrada 49512007/01/02 2007/02/16

607Correspondència d'entrada 9544962007/02/19 2007/03/30

607Correspondència d'entrada 13749552007/04/02 2007/05/11

608Correspondència d'entrada 161913752007/05/11 2007/05/24

608Correspondència d'entrada 200416202007/05/25 2007/06/26

609Correspondència d'entrada 296620052007/06/26 2007/08/21

609Correspondència d'entrada 333829672007/08/21 2007/10/18

610Correspondència d'entrada 367933392007/10/19 2007/11/21

610Correspondència d'entrada 401136802007/11/21 2007/12/31

648"Registre general d'entrades" (Correspondència d'entrada) 62512008/01/02 2008/04/11

649"Registre general d'entrades" (Correspondència d'entrada) 12906262008/04/11 2008/07/11

650"Registre general d'entrades" (Correspondència d'entrada) 214012912008/07/14 2008/10/17

651"Registre general d'entrades" (Correspondència d'entrada) 270521412008/10/17 2008/12/31

689Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 55012009/01/02 2009/03/09

690Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 10505512009/03/09 2009/05/19

690Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 127710512009/05/19 2009/06/16

691Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 150012782009/06/16 2009/07/13

691Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 195015012009/07/13 2009/09/15

692Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 240019512009/09/15 2009/11/04

692Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 262324012009/11/04 2009/12/03

693Registre general d'entrada (correspondència d'entrada) 281426242009/12/03 2009/12/31

700Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 45012010/01/04 2010/03/03

700Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 6524512010/03/03 2010/03/31

701Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 9006532010/04/01 2010/05/06

701Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 13769012010/05/06 2010/06/30

702Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 150013772010/06/30 2010/07/13

702Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 205015012010/07/13 2010/10/08

703Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 260020512010/10/08 2010/12/10

703Registre general d'entrades (correspondència d'entrada) 273926012010/12/10 2010/12/31

708Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 50012011/01/03 2011/03/24

709Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 9505012011/03/24 2011/05/30

709Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 11659512011/05/30 2011/07/05
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710Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 150011662011/05/07 2011/08/30

710Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 191615012011/08/30 2011/11/09

711Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 205019172011/11/09 2011/12/05

711Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 215720512011/12/07 2011/12/30

713Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 55012012/01/02 2012/04/11

713Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 7305512012/04/11 2012/05/10

714Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 11507312012/05/11 2012/07/16

714Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 145011512012/07/16 2012/09/17

715Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 180014512012/09/17 2012/11/12

715Registre d'entrades (correspondència d'entrada) 218418012012/11/12 2012/12/31
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència sortida

36Correspondència de sortida 1939/01/  1939/12/  

36Correspondència de sortida 1940/01/  1940/12/  

37Correspondència de sortida 1941/01/  1941/12/  

56Correspondència amb la gestoria Martori 1941/  /  1942/  /  

37Correspondència de sortida 1942/01/  1942/12/  

37Correspondència de sortida 1943/01/  1943/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1943/  /  1944/  /  

37Correspondència de sortida 1944/01/  1944/12/  

37Correspondència de sortida 1945/01/  1945/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1945/  /  1946/  /  

37Correspondència de sortida 1946/01/  1946/12/  

38Correspondència de sortida 1947/01/  1947/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1947/  /  1949/  /  

38Correspondència de sortida 1948/01/  1948/12/  

38Correspondència de sortida 1949/01/  1949/12/  

38Correspondència de sortida 1950/01/  1950/12/  

57Correspondència amb la gestoria Martori 1950/  /  1953/  /  

38Correspondència de sortida 1951/01/  1951/12/  

38Correspondència de sortida 1952/01/  1952/12/  

38Correspondència de sortida 1953/01/  1953/12/  

39Correspondència de sortida 1954/01/  1954/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1954/  /  1958/  /  

39Correspondència de sortida 1955/01/  1955/12/  

39Correspondència de sortida 1956/01/  1956/12/  

39Correspondència de sortida 1957/01/  1957/12/  

39Correspondència de sortida 1958/01/  1958/12/  

39Correspondència de sortida 1959/01/  1959/12/  

40Correspondència de sortida 1960/01/  1960/12/  

40Correspondència de sortida 1961/01/  1961/12/  
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40 vol 1/2 i 2/2Correspondència de sortida 1962/01/  1962/12/  

40Correspondència general 1963/01/  1963/06/  

41Correspondència general 1963/07/  1963/12/  

41 Es tracta dels anomenats Partes mensualsInformes mensuals (pòsit, moviment de padró, sinistres...) 1963/  /  1963/  /  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1963/  /  1963/  /  

212Correspondència relacionada amb cens de població, padró i cens electoral 1963/  /  1996/  /  

41Correspondència general 1964/07/  1964/12/  

41Correspondència general 1964/01/  1964/06/  

41 Es tracta dels anomenats partes mensualsInformes mensuals (pòsit, moviment de padró, sinistres...) 1964/  /  1964/  /  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1964/  /  1964/  /  

41 Es tracta dels anomenats Partes mensualsInformes mensuals (pòsit, moviment de padró, sinistres...) 1965/  /  1965/  /  

41Correspondència general 1965/01/  1965/06/  

42Correspondència general 1965/07/  1965/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1965/  /  1965/  /  

42Correspondència general 1966/01/  1966/06/  

42Correspondència general 1966/07/  1966/12/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1966/  /  1966/  /  

42Correspondència general 1967/07/  1967/12/  

42Correspondència general 1967/01/  1967/06/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1967/  /  1967/  /  

43Correspondència general 1968/01/  1968/06/  

58Correspondència amb la gestoria Martori 1968/  /  1968/  /  

43Correspondència general 1969/07/  1969/12/  

43Correspondència general 1969/01/  1969/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1969/  /  1969/  /  

43Correspondència general 1970/01/  1970/06/  

44Correspondència general 1970/07/  1970/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1970/  /  1970/  /  

44Correspondència general 1971/01/  1971/06/  

44Correspondència general 1971/07/  1971/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1971/  /  1971/  /  

44Correspondència general 1972/01/  1972/06/  
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44Correspondència general 1972/07/  1972/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1972/  /  1972/  /  

45Correspondència general 1973/07/  1973/12/  

45Correspondència general 1973/01/  1973/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1973/  /  1973/  /  

45Correspondència general 1974/01/  1974/06/  

45Correspondència general 1974/07/  1974/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1974/  /  1974/  /  

45Correspondència general (1/2) 1975/  /  1975/  /  

46Correspondència general (2/2) 1975/  /  1975/  /  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1975/  /  1975/  /  

46Correspondència general 1976/  /  1976/  /  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1976/  /  1976/  /  

46Correspondència general 1977/01/  1977/06/  

46Correspondència general 1977/07/  1977/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1977/  /  1977/  /  

46Correspondència general 1978/01/  1978/06/  

47Correspondència general 1978/07/  1978/12/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1978/  /  1978/  /  

47Correspondència general 1979/01/  1979/06/  

47Correspondència general 1979/07/  1979/12/  

47Resums mensuals 1979/  /  1979/  /  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1979/  /  1979/  /  

47Correspondència general 1980/07/  1980/12/  

47Correspondència general 1980/01/  1980/06/  

59Correspondència amb la gestoria Martori 1980/  /  1980/  /  

48Resums mensuals 1980/  /  1982/  /  

48Correspondència general 1981/01/  1981/06/  

48Correspondència general 1981/06/  1981/12/  

59Assumptes gestoria Martori. Contribució territorial urbana: transmissions de 
domini, hemalosa i obra particular

1981/  /  1985/  /  

48Correspondència general 1982/01/  1982/06/  
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49Correspondència general 1982/07/  1982/12/  

49Correspondència general 1983/07/  1983/12/  

49Correspondència general 1983/01/  1983/06/  

51Correspondència general 1983/  /  1983/  /  

50Correspondència general 1983/12/  1984/07/  

50Correspondència general 1984/01/  1984/06/  

51Correspondència general 1985/01/  1985/06/  

51Correspondència general (1/2) 1985/07/  1985/12/  

52Correspondència general (2/2) 1985/07/  1985/12/  

52Correspondència general (1/2) 1986/01/  1986/06/  

53Correspondència general (1/2) 1986/07/  1986/12/  

53Correspondència general (2/2) 1986/01/  1986/06/  

54Correspondència general (2/2) 1986/07/  1986/12/  

54Correspondència general (1/2) 1987/01/  1987/06/  

54Correspondència general (2/2) 1987/01/  1987/06/  

55Correspondència general (2/2) 1987/07/  1987/12/  

55Correspondència general (1/2) 1987/07/  1987/12/  

56Correspondència de sortida 1988/01/  1988/12/  

26Correspondència de sortida 59311989/01/  1989/06/  

27Correspondència de sortida 12835941989/06/  1989/12/  

600Correspondència de sortida i d'entrada relativa a esports i entitats esportives 1989/  /  1999/  /  

27Correspondència de sortida 57811990/01/  1990/06/  

27Correspondència de sortida 10535791990/07/  1990/12/  

28Correspondència de sortida 47111991/01/02 1991/06/21

28Correspondència de sortida 7334721991/07/01 1991/12/20

28Correspondència de sortida 34811992/01/  1992/06/  

29Correspondència de sortida 6263491992/07/  1992/12/  

29Correspondència de sortida 49711993/01/  1993/06/  

29Correspondència de sortida 8994981993/07/  1993/12/  

536Correspondència Serveis Socials amb l'Ajuntament 1994/  /  1994/  /  

30Correspondència de sortida 37711994/  /  1994/  /  

30Correspondència de sortida 8953981994/07/  1994/12/  
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31Correspondència de sortida 55011995/06/  1995/12/  

31Correspondència de sortida 10765511995/07/  1995/12/  

596Correspondència de cultura. Comissió de Cultura i festes 1995/  /  1999/  /  

439Correspondència de sortida 56811996/01/03 1996/06/26

439Correspondència de sortida 12945691996/07/02 1996/12/31

440Correspondència de sortida 63911997/01/02 1997/06/30

440Correspondència de sortida 14596401997/07/02 1997/12/31

443 Falta el núm. 97Correspondència de sortida 60611998/01/07 1998/06/25

444 Falta el núm. 624Correspondència de sortida 11066071998/07/01 1998/12/28

445 Falta: 44, 337Correspondència de sortida 49911999/01/07 1999/05/12

446Correspondència de sortida 7315001999/05/13 1999/08/26

446 Falta: 987-989Correspondència de sortida 10337321999/08/31 1999/12/31

483Correspondència de sortida 35512000/01/  2000/06/  

483Correspondència de sortida 11113562000/07/  2000/12/  

487Correspondència de sortida 20312001/01/02 2001/03/08

483Correspondència de sortida 4352042001/03/08 2001/05/24

488Correspondència de sortida 11214362001/05/24 2001/12/28

590Correspondència de sortida 31312002/01/  2002/03/  

590Correspondència de sortida 6683142002/04/  2002/06/  

592Correspondència de sortida 42912003/01/  2003/06/  

592Correspondència de sortida 5934302003/07/  2003/09/  

593Correspondència de sortida 8805942003/10/  2003/12/  

595Correspondència de sortida 42612004/01/  2004/06/  

596Correspondència de sortida 5884272004/07/  2004/09/  

596Correspondència de sortida 9435892004/10/  2004/12/  

599Correspondència de sortida 41812005/01/  2005/06/  

599Correspondència de sortida 7874192005/07/  2005/12/  

605Correspondència de sortida 27012006/01/02 2006/05/08

605Correspondència de sortida 6462712006/05/08 2006/09/21

606Correspondència de sortida 9086472006/09/21 2006/12/28

646Correspondència de sortida 8113382007/05/09 2007/12/28

647"Registre general de sortides" (Correspondència de sortida) 2008/01/09 2008/12/31
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693Registre general de sortides (correspondència de sortida) 55012009/01/02 2009/06/26

694Registre general de sortides (correspondència de sortida) 10465512009/06/29 2009/12/31

699Registre general de sortides (correspondència de sortida) 55012010/01/04 2010/09/28

699Registre general de sortides (correspondència de sortida) 7915512010/09/28 2010/12/31

711Registre De sortides (correspondència de  sortida) 60012011/01/03 2011/10/10

712Registre de sortides (correspondència de  sortida) 7446012011/10/11 2011/12/30

712Registre de sortides (correspondència de  sortida) 59612012/01/02 2012/12/31

Codi 101.01.08.01.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Butlletí Municipal

60Butlletí Informatiu Municipal 5211961/  /  1965/  /  

388Butlletí informatiu municipal (duplicats) 1966/  /  1980/  /  

60Butlletí Informatiu Municipal 227531966/  /  1980/  /  

60Butlletí Informatiu Municipal 2942281981/  /  1987/  /  

389Butlletí informatiu municipal (duplicats) 1981/  /  1990/02/  

61Butlletí Informatiu Municipal 1111988/  /  1990/  /  

61Butlletí Informatiu Municipal 22121990/  /  1991/  /  

390Butlletí informatiu municipal (duplicats) 1990/03/  1995/05/  

717Dipòsit legal B-44730-1990 de l'"Informatiu Municipal d'Oló" 1991/  /  1991/  /  

61Butlletí Informatiu Municipal 40231992/  /  1995/  /  
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Codi 101.01.08.02.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL MITJANS DE COMUNICACIÓ Emissora Municipal

535Estatuts de l'emissora municipal Ràdio 010 1983/  /  1989/  /  

428Correspondència de cultura: radio 010/EMUC 1988/  /  1991/  /  

535Documentació relativa a l'emissora municipal Ràdio 010 1991/  /  1993/  /  

535Concessió d'una llicència per a l'explotació d'una emissora municipal de ràdio 
difusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència

1992/  /  1995/  /  

535Documentació relacionada amb l'emissora municipal: programes, enquestes... 
Ràdio 010

1994/  /  1997/  /  

535Documentació emissora local. Legalització, SGAE, certificats de la persona que 
porta la direcció de la ràdio

1995/  /  2003/  /  

535Controls d'emissions radiofòniques i altra documentació relativa a Ràdio 010 1996/  /  2001/  /  

535Documentació del Consell General del Consorci de Comunicació Local 1998/12/17 1998/12/17

535Consell de l'Àudiovisual de Catalunya, requeriment de documentació a Ràdio 
010 (qüestionaris d'emissores) i altra documentació

2003/  /  2008/  /  

535Ràdio 010. Qüestionaris d'emissió de música cantada en català o aranès i altra 
documentació de l'emissora

2004/  /  2007/  /  

535Expedient sancionador 134/2006-0S incoat per Ràdio 010 1341342006/  /  2006/  /  

Codi 101.01.09.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

175Expedient consulta popular comarca (16 novembre 2003) 2003/  /  2010/  /  

Codi 101.01.10.00.00

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

ADMINISTRACIÓ GENERAL PROTOCOL

11 Conté article de l'homenatge al doctor Jaime Palomares Marsal de 
1963. Conté 3 fotografies

Expedient de nomenament de fill adoptiu. Homenatge 1972/  /  1972/  /  

426Visita del Molt Hble. Sr. Miquel Coll i Alentorn 1986/  /  1986/  /  

673Tramesa a Diputació de les dades de l'alcalde 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.02.01.01.00

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

HISENDA PATRIMONI Descripcions generals, 
inventaris de béns

387Inventari de béns i drets del patrimoni municipal (esborrany) 1960/  /  1960/  /  
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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

215Acord d'indemnitzacions per les expropiacions de terres per a la construcció del 
camí des d'Oló a la carretera provincial de Moià a Calaf

1913/  /  1913/  /  

61Expedient d'acceptació de donació. Escriptura de cessió de la finca del carrer 
Major a favor de l'Ajuntament

1924/  /  1924/  /  

335Adquisició del solar on hi havia Cal Rectoret 1929/  /  1929/  /  

61Adquisició de béns immobles per compravenda. Adquisició d'un pati del carrer 
Major

1954/  /  1954/  /  

716Cessió del rellotge del campanar a l'ajuntament (per part de la parròquia) 1955/  /  1955/  /  

61Adquisició de béns immobles per compravenda. Adquisició del paratge Font del 
Roc

1968/  /  1968/  /  

61Adquisició de béns immobles per compravenda. Adquisició de terrenys del 
paratge Altimiras

1969/  /  1969/  /  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaInstància de cessió, per part de HEMALOSA dels terrrenys per als passos i 
escales d'accés als pisos de la cooperativa

1977/09/  1977/09/  

341Cessió de terrenys a l'ajuntament per a construcció d'escales per accedir als 
pisos de la Cooperativa

991977/  /  1977/  /  

716Cessió a l'ajuntament del terreny de l'antic cementiri (per part de la parròquia) 1978/  /  1978/  /  

61Adquisició de béns immobles per compravenda. Escriptures compravenda de la 
finca urbana del carrer Major número 5. Assumptes Martori

1985/  /  1985/  /  

716Cessió de terrenys per a la depuradora 1989/  /  1989/  /  

716Servitud de caràcter permanent i no aparent de pas d'un col·lector de 
sanejament al Raval Rovirola

1990/  /  1990/  /  

716Venda de terrenys per a l'ampliació de la zona esportiva (Solei amunt / Costa 
de Santa Eulàlia)

1990/  /  1990/  /  

525 00Transmissió a favor de l'Ajuntament en ple domini i lliure de càrregues del 
terreny situat al polígon 9, parcel·la 64. (Cessió de terreny C. del Mig)

1996/  /  1996/  /  

557Adquisició de terrenys per part de l'Ajuntament per a l'execució de l'obra 
d'arranjament i urbanització i del Passeig Carme Vidal. Fase III

1996/  /  1996/  /  

723Adquisició de 10 participacions socials de SUMAR, Empresa d'Acció Social, S. 
L.

2010/05/  2010/05/  
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Codi 101.02.01.04.00

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

HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

61 Subhasta de 1895. Mobles i ensers 1936 i 1941; finca 1895Expedient de subhasta (concurs) per a la concessió o arrendament de bé. 
Entregues d'objectes que procedeixen de cases incautades

1895/  /  1941/  /  

717Contracte d'arrendament de la pista poliesportiva i piscines 1980/  /  1980/  /  

716Contracte d'arrendament de terreny de la Plaça Sant Antoni Maria Claret, 
quiosc bar plaça

1981/  /  1997/  /  

717Contracte d'ús, utilització i explotació del bar del pavelló 1993/  /  1999/  /  

716Requeriment per incompliments del contracte d'arrendament del bar del pavelló 1994/  /  1994/  /  

716Contracte d'arrendament de terreny de la Plaça Sant Antoni Maria Claret, 
quiosc bar plaça i activitats classificades

1996/  /  1996/  /  

Codi 101.02.02.01.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes

9010Llibres de comptabilitat 1988/  /  1988/  /  

9010Llibres de comptabilitat 1988/  /  1988/  /  

9011Llibres de comptabilitat 1989/  /  1989/  /  

9013Diari d'intervenció d'ingressos, diari d'intervenció de despeses, Valors (VIAP) 1990/  /  1990/  /  

9013Diari d'intervenció d'ingressos, diari d'intervenció de despeses, Valors (VIAP) 1991/  /  1991/  /  

9017Llibres de comptabilitat 1993/  /  1993/  /  

9018Llibres de comptabilitat 1994/  /  1994/  /  

9039Llibres de comptabilitat 1995/  /  1995/  /  
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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

61Comptes Municipals 1870/  /  1871/  /  

61Comptes Municipals 1875/  /  1876/  /  

61Comptes Municipal 1879/  /  1880/  /  

62Comptes Municipals 1880/  /  1881/  /  

62Comptes Municipals 1881/  /  1882/  /  

62Comptes Municipals 1883/  /  1884/  /  

62Comptes Municipals 1884/  /  1885/  /  

62Comptes Municipals 1885/  /  1886/  /  

62Comptes Municipals 1886/  /  1887/  /  

62Comptes Municipals 1887/  /  1888/  /  

62Comptes Municipals 1888/  /  1889/  /  

62Comptes Municipals 1889/  /  1890/  /  

62Comptes Municipals 1890/  /  1891/  /  

62Comptes Municipals 1891/  /  1892/  /  

62Comptes Municipals 1892/  /  1893/  /  

63Comptes Municipals 1893/  /  1894/  /  

63Comptes Municipals 1894/  /  1895/  /  

63Comptes Municipals 1895/  /  1896/  /  

63Comptes Municipals 1897/  /  1898/  /  

64Comptes Municipals 1905/  /  1908/  /  

64Comptes Municipals 1909/  /  1912/  /  

65Comptes Municipals 1913/  /  1917/  /  

65Comptes Municipals 1918/  /  1918/  /  

73Comptes Municipals 1919/  /  1920/  /  

73Comptes Municipals 1920/  /  1921/  /  

74Comptes Municipals 1921/  /  1924/  /  

213Aprovacions de comptes per part del Govern Civil 1922/  /  1924/  /  

75 Manca l'any: 1926Comptes Municipals 1924/  /  1927/  /  

76Comptes Municipals 1928/  /  1929/  /  
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77 Manca: 1932,1933,1934Comptes Municipals 1930/  /  1935/  /  

78 Manca:1936,1937,1938Comptes Municipals 1936/  /  1941/  /  

79Comptes Municipals 1942/  /  1943/  /  

80Comptes Municipals 1944/  /  1945/  /  

81Comptes Municipals 1946/  /  1947/  /  

82Comptes Municipals 1948/  /  1949/  /  

83Comptes Municipals 1950/  /  1951/  /  

84Comptes Municipals 1952/  /  1952/  /  

85Comptes Municipals 1953/  /  1953/  /  

86Comptes Municipals 1954/  /  1954/  /  

87Comptes Municipals 1955/  /  1955/  /  

88Comptes Municipals 1956/  /  1956/  /  

89Comptes Municipals 1957/  /  1957/  /  

90Comptes Municipals 1958/  /  1958/  /  

91Comptes Municipals 1959/  /  1959/  /  

92Comptes Municipals 1961/  /  1961/  /  

93Comptes Municipals 1962/  /  1964/  /  

94Comptes Municipals 1965/  /  1966/  /  

95Comptes Municipals 1967/  /  1968/  /  

96Comptes Municipals 1969/  /  1970/  /  

97Comptes Municipals 1971/  /  1972/  /  

496Censura i fiscalització dels comptes. Liquidació del pressupost ordinari de 
l'exercici 1971

1972/  /  1972/  /  

98Comptes Municipals 1973/  /  1974/  /  

99Comptes Municipals 1975/  /  1976/  /  

100Comptes Municipals 1977/  /  1979/  /  

101Comptes Municipals 1980/  /  1981/  /  

102Comptes Municipals 1982/  /  1983/  /  

103Comptes Municipals 1984/  /  1985/  /  

104Comptes Municipals 1986/  /  1987/  /  

105Comptes Municipals 1988/  /  1989/  /  

106Comptes Municipals 1990/  /  1991/  /  

21/04/2015 Pàgina 45 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

107Comptes Municipals 1992/  /  1995/  /  

561Expedient del compte general del pressupost general 1996/  /  1996/  /  

561Expedient per a la liquidació del pressupost general de 1996 1996/  /  1998/  /  

561Expedient del compte general del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

561Expedient per a la liquidació del pressupost general 1997/  /  1997/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Estat de creditors (total) per ordre alfabètic. Estat de deutors (total) per ordre 
alfabètic. Registre IVA - factures emeses i rebudes del període de gener a 
desembre

1997/  /  1997/  /  

561Expedient per a la liquidació del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

561Expedient del compte general del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

562Expedient per a la liquidació del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

562Expedient del compte general del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

582Balanç de sumes i saldos a 31 de desembre. Estat de creditors. Major de 
comptes extrapressupostaris

1999/  /  1999/  /  

552Compte general de l'exercici 2000 2000/  /  2000/  /  

552 Conté disquetCompte general de l'exercici 2001 2001/  /  2001/  /  

578Estat de tresoreria. Estat d'execució d'ingressos (exercici corrent i tancats). 
Estat d'execució de despeses (exercici corrent i tancats). Drets pendents de 
cobrament. Obligacions pendents de pagament

2002/  /  2002/  /  

516Llibre de liquidació del pressupost d'ingressos 2003/  /  2003/  /  

516Liquidació de pressupostos tancats 2003/  /  2003/  /  

516Obligacions pendents de pagament i balanç de situació 2003/  /  2003/  /  

516Estat d'execució de despeses, exercici corrent 2003/  /  2003/  /  

516Estat d'execució d'ingressos, exercici corrent 2003/  /  2003/  /  

552Compte general de l'exercici 2003 2003/  /  2003/  /  

255Tramesa als serveis territorials d'administració local del Compte General 2003 2004/  /  2004/  /  

519Estat d'execució d'ingressos i de despeses. Exercici corrent i exercicis tancats. 
Obligacions pendents de pagament

2004/  /  2004/  /  

255Tramesa de dades d'esforç fiscal 2002-2003 2004/  /  2005/  /  

255Tramesa de la liquidació 2004 i pressupost 2005 a la Direcció General 
d'Administració Local

2004/  /  2005/  /  

255Liquidació del pressupost, exercici 2004 2004/  /  2005/  /  

255Compte general 2004 2004/  /  2005/  /  

255Tramesa de la liquidació del pressupost 2004 a la Delegació del Govern, 
Hisenda i Servei Territorial d'administració local

2005/  /  2005/  /  
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517Estat d'execució d'ingressos, exercici corrent 2005/  /  2005/  /  

517Annexos als estats. Balanç exercici 2005. Informes d'intervenció 2005/  /  2005/  /  

517Liquidació del pressupost de despeses 2005/  /  2005/  /  

517Pressupostos pendents a cobrament/ingressos; exercicis tancats 2005/  /  2005/  /  

517Obligacions reconegudes. Exercicis tancats 2005/  /  2005/  /  

518Liquidació del pressupost 2005/  /  2005/  /  

520Estat demostratiu del deute. Exercici 2005 2005/  /  2005/  /  

520Compte general de 2005. Estats demostratius de drets a cobrar i les 
obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats

2005/  /  2005/  /  

520Estat d'execució de despeses. Exercici corrent 2005/  /  2005/  /  

552Compte general de l'exercici 2005 2005/  /  2005/  /  

552Compte general. Llistats auxiliars corresponents a l'exercici 2005 2006/  /  2006/  /  

Codi 101.02.02.01.02

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments d'ingrés

578Registre de manaments d'ingrés 2002/  /  2002/  /  

516Llibre de registre general d'ingressos 2003/  /  2003/  /  

519Llibre de registre general d'ingressos 2004/  /  2004/  /  

521Llibre de registre general d'ingressos del pressupost de 2005 2005/  /  2005/  /  

21/04/2015 Pàgina 47 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.02.01.03

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

108Manaments d'ingrés 1960/  /  1960/  /  

109Manaments d'ingrés 1961/  /  1961/  /  

110Manaments d'ingrés 1962/  /  1962/  /  

111Manaments d'ingrés 1963/  /  1963/  /  

112Manaments d'ingrés 1964/  /  1964/  /  

113Manaments d'ingrés 1965/  /  1965/  /  

114Manaments d'ingrés 1966/  /  1966/  /  

115Manaments d'ingrés 1967/  /  1967/  /  

116Manaments d'ingrés 1968/  /  1968/  /  

117Manaments d'ingrés 1969/  /  1969/  /  

118Manaments d'ingrés 1970/  /  1970/  /  

119Manaments d'ingrés 1971/  /  1971/  /  

120Manaments d'ingrés 1972/  /  1972/  /  

121Manaments d'ingrés 1973/  /  1975/  /  

125Manaments d'ingrés 1976/  /  1976/  /  

126Manaments d'ingrés 1977/  /  1977/  /  

127Manaments d'ingrés 1978/  /  1978/  /  

128Manaments d'ingrés 1979/  /  1979/  /  

129Manaments d'ingrés 1980/  /  1980/  /  

130Manaments d'ingrés 1981/  /  1981/  /  

131Manaments d'ingrés 1982/  /  1984/  /  

135Manaments d'ingrés 1985/  /  1987/  /  

139Manaments d'ingrés 1988/  /  1988/  /  

142 I VIAP, núm: 112.01-953.01Manaments d'ingrés 1989/  /  1989/  /  

145  I  VIAP, núm.:011.01-3331.12Manaments d'ingrés 1990/  /  1990/  /  

146 331.13-732.01Manaments d'ingrés 1990/  /  1990/  /  

149 Núm: 011.01-732.01Manaments d'ingrés 1991/  /  1991/  /  

153Manaments d'ingrés 1992/  /  1992/  /  

545Manaments d'ingrés i manaments de pagament del pressupost de 1991 1992/  /  1992/  /  
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153Manaments d’ingrés extrapressupostari 15011992/  /  1992/  /  

156Manaments d’ingrés extrapressupostari 1911993/  /  1993/  /  

156Manaments d'ingrés 20411993/  /  1993/  /  

159Manaments d’ingrés extrapressupostari 2211994/  /  1994/  /  

159Manaments d'ingrés 22011994/  /  1994/  /  

162Manaments d’ingrés extrapressupostari 2511995/01/  1995/12/  

162Manaments d'ingrés 19111995/  /  1995/  /  

434Manaments d’ingrés extrapressupostari 1996/01/  1996/12/  

434Manaments d'ingrés 1996/01/  1996/06/  

434Manaments d'ingrés 1996/07/  1996/12/  

238Ingressos extrapressupostaris 1997/  /  1997/  /  

449Manaments d'ingrés 1611997/01/  1997/01/  

450Manaments d’ingrés extrapressupostari 5711997/01/  1997/12/  

449Manaments d'ingrés 20171997/02/  1997/02/  

449Manaments d'ingrés 30211997/03/  1997/03/  

449Manaments d'ingrés 41311997/04/  1997/04/  

450Manaments d'ingrés 65421997/05/  1997/05/  

450Manaments d'ingrés 86661997/06/  1997/06/  

450Manaments d'ingrés 113871997/07/  1997/07/  

450Manaments d'ingrés 1251141997/08/  1997/08/  

450Manaments d'ingrés 1351261997/09/  1997/09/  

450Manaments d'ingrés 1441361997/10/  1997/10/  

450Manaments d'ingrés 1581451997/11/  1997/11/  

450Manaments d'ingrés 1831591997/12/  1997/12/  

450Manaments d'ingrés 411998/01/  1998/01/  

451Manaments d’ingrés extrapressupostari 2711998/01/  1998/12/  

450Manaments d'ingrés 1151998/02/  1998/02/  

450Manaments d'ingrés 28121998/03/  1998/03/  

450Manaments d'ingrés 29291998/04/  1998/04/  

450Manaments d'ingrés 47301998/05/  1998/05/  

450Manaments d'ingrés 69481998/06/  1998/06/  

451Manaments d'ingrés 96701998/07/  1998/07/  
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451Manaments d'ingrés 125971998/08/  1998/08/  

451Manaments d'ingrés 1371191998/09/  1998/09/  

451Manaments d'ingrés 1541381998/10/  1998/10/  

451Manaments d'ingrés 1711561998/11/  1998/11/  

451Manaments d'ingrés 2111721998/12/  1998/12/  

489Manaments d'ingrés 1999/03/  1999/12/  

489Manaments d’ingrés extrapressupostari 1999/01/  1999/12/  

565Manaments d’ingrés extrapressupostari 2512000/01/  2000/12/  

565 Manquen els manaments núm. 201 i 202 de desembreManaments d'ingrés 22012000/01/  2000/12/  

569 Del núm. 1 al 45 comptabilitat amb el CGAP. A partir de juny, 
comptabilitat amb Sicalwin

Manaments d'ingrés 2001/01/  2001/12/  

570Manaments d’ingrés extrapressupostari 2001/01/  2001/12/  

569 Només hi ha el número 163 i eo 173Manaments d'ingrés AVC 1731632001/01/  2001/12/  

547Manaments d'ingrés de l'IVA 2002/  /  2002/  /  

577Manaments d’ingrés extrapressupostari 2002/01/  2002/12/  

573 Del núm. 120021000001 al 120021000030Manaments d'ingrés i avals 3012002/01/  2002/12/  

578Manaments d'ingrés (RDI) 13112002/01/  2002/08/  

577 Núm. 120020000001 al 120020000223Manaments d'ingrés 22312002/01/  2002/12/  

578Manaments d’ingrés extrapressupostari 2003/01/  2003/12/  

580Manaments d’ingrés extrapressupostari 2003/01/  2003/12/  

578Manaments d'ingrés (I) 2812003/01/  2003/07/  

578Manaments d'ingrés (I) i avals 36292003/09/  2003/12/  

580 Manquen  els núm. 248, 249, 250 i 253. També hi ha el núm. 273Manaments d'ingrés (RDI) 2571322003/09/  2003/12/  

585Manaments d'ingrés (I) 2812004/01/  2004/12/  

583Manaments d'ingrés (RDI) 18812004/01/  2004/09/  

584Manaments d’ingrés extrapressupostari 38812004/01/  2004/12/  

584Manaments d'ingrés (RDI) 2691892004/10/  2004/12/  

528Ingressos de la llar d'infants El Cuc. Rebuts domiciliats i altra documentació 2004/  /  2005/  /  

623Manaments d'ingrés (I) 2005/09/  2005/12/  

623Manaments d’ingrés extrapressupostari 2005/01/  2005/12/  

623Manaments d'ingrés (I) 2005/01/  2005/08/  

624Manaments d'ingrés (RDI) 2005/01/  2005/08/  

624Manaments d'ingrés (RDI) 2005/09/  2005/12/  
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544Manaments d'ingrés (RD i RDI) 2006/  /  2006/  /  

544Manaments d'ingrés i manaments de pagament (ADO's i RD's) 2006/  /  2006/  /  

553Manaments d'ingrés 2006/05/  2006/08/  

553Manaments d'ingrés 2006/09/  2006/12/  

554Manaments d'ingrés 2006/01/  2006/04/  

530Ingressos de la llar d'infants El Cuc 2006/  /  2007/  /  

550Ingressos de la llar d'infants El Cuc 2007/  /  2008/  /  

656Relacions d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2007/10/11 2008/12/31

656Relacions d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2007/07/19 2008/09/27

656Relacions d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2007/01/18 2008/03/15

656Relacions d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2007/04/12 2008/06/07

677Relació d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2008/01/03 2008/03/27

677Relació d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2008/04/03 2008/06/18

677Relació d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2008/09/04 2008/10/02

677Relació d'ingressos aprovats per Junta de Govern 2008/10/30 2008/12/31

681Cobraments 2009/05/29 2009/06/30

681Cobraments 2009/12/03 2009/12/31

681Cobraments 2009/10/01 2009/12/02

681Cobraments 2009/10/01 2009/11/13

681Cobraments 2009/08/26 2009/10/01

681Cobraments 2009/08/26 2009/10/01

681Cobraments 2009/07/01 2009/07/31

681Cobraments 2009/03/19 2009/04/30

681Cobraments 2009/02/18 2009/03/18

681Cobraments 2009/01/01 2009/02/17

681Cobraments 2009/04/27 2009/05/26

681Cobraments 2009/08/01 2009/08/17

729Cobraments 2010/01/01 2010/02/24

729Altres cobraments (liquidacions educadora social, factures ICASS, anuncis 
plafons pavelló)

2010/  /  2010/  /  

729Cobraments 2010/09/21 2010/10/19

729Cobraments 2010/12/18 2010/12/31
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729Cobraments 2010/08/21 2010/09/22

729Cobraments 2010/11/30 2010/12/17

729Cobraments 2010/11/11 2010/11/30

729Cobraments 2010/02/25 2010/03/25

729Cobraments 2010/03/26 2010/05/12

729Cobraments 2010/05/12 2010/06/30

729Cobraments 2010/07/01 2010/08/20

729Cobraments 2010/10/20 2010/11/10

729Cobraments 2010/12/18 2010/12/31

730Altres cobraments - Piscina, ingressos (cafès, gelats, snacks, entrades) 2011/  /  2011/  /  

730Cobraments 2011/08/17 2011/09/15

730Cobraments 2011/10/12 2011/11/09

730Cobraments 2011/11/24 2011/12/14

730Cobraments 2011/11/15 2011/12/29

730Cobraments 2011/12/29 2011/12/31

730Altres cobraments (educadora social) 2011/  /  2011/  /  

730Cobraments 2011/09/16 2011/10/11

730Cobraments 2011/07/14 2011/08/17

730Altres cobraments (Plafons pavelló, anuncis programa festa major, RD 
tancament)

2011/  /  2011/  /  

730Cobraments 2011/03/16 2011/04/06

730Cobraments 2011/11/10 2011/11/23

730Cobraments 2011/01/01 2011/01/27

730Cobraments 2011/06/10 2011/07/13

730Cobraments 2011/02/17 2011/03/16

730Cobraments 2011/04/07 2011/05/04

730Cobraments 2011/04/05 2011/05/18

730Cobraments 2011/05/19 2011/06/09

730Cobraments 2011/01/28 2011/02/16
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Codi 101.02.02.01.04

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments de 
pagament

454Registre de manaments de pagament; registre de manaments d'ingrés; balanç 
de comprovació de sumes i saldos; estat de tresoreria; estat d'execució 
d'ingressos, exercici corrent i tancats; drets pendents de cobrament; estat 
d'execució de despeses, exercici corrent i tancats; obligacions pendents de 
pagament

2001/  /  2001/  /  

578Registre de manaments de pagament 2002/  /  2002/  /  

515Llibre de registre general de pagaments 2003/  /  2003/  /  

519Llibre de registre general de pagaments 2004/  /  2004/  /  

521Llibre de registre general de pagaments del pressupost de 2005 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.02.01.05

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments de pagament

108Manaments de pagament 1960/  /  1960/  /  

109Manaments de pagament 1961/  /  1961/  /  

110Manaments de pagament 1962/  /  1962/  /  

111Manaments de pagament 1963/  /  1963/  /  

112Manaments de pagament 1964/  /  1964/  /  

113Manaments de pagament 1965/  /  1965/  /  

114Manaments de pagament 1966/  /  1966/  /  

115Manaments de pagament 1967/  /  1967/  /  

116Manaments de pagament 1968/  /  1968/  /  

117Manaments de pagament 1969/  /  1969/  /  

118Manaments de pagament 1970/  /  1970/  /  

119Manaments de pagament 1971/  /  1971/  /  

120Manaments de pagament 1972/  /  1972/  /  

122Manaments de pagament 1973/  /  1973/  /  

123Manaments de pagament 1974/  /  1974/  /  

124Manaments de pagament 1975/  /  1975/  /  

125Manaments de pagament 1976/  /  1976/  /  

126Manaments de pagament 1977/  /  1977/  /  

127Manaments de pagament 1978/  /  1978/  /  

128Manaments de pagament 1979/  /  1979/  /  

129Manaments de pagament 1980/  /  1980/  /  

362Factures Bayer, Juris, Arpalsa i altres 1980/  /  1982/  /  

130Manaments de pagament 1981/  /  1981/  /  

132Manaments de pagament 1982/  /  1982/  /  

133Manaments de pagament 1983/  /  1983/  /  

134Manaments de pagament 1984/  /  1984/  /  

136Manaments de pagament 1985/  /  1985/  /  

137Manaments de pagament 1986/  /  1986/  /  

138Manaments de pagament 1987/  /  1987/  /  
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140Manaments de pagament 1988/  /  1988/  /  

141Manaments de pagament 1988/  /  1988/  /  

143 I  VIAP, núm.:021.01-257.6Manaments de pagament 1989/  /  1989/  /  

144 Núm.: 258.01-956.9Manaments de pagament 1989/  /  1989/  /  

146 021.006-211.001Manaments de pagament 1990/  /  1990/  /  

147 Núm.: 222.001-2580006Manaments de pagament 1990/  /  1990/  /  

148 Núm: 258.007-953.0009Manaments de pagament 1990/  /  1990/  /  

150 Núm: 021.006-211.001Manaments de pagament 1991/  /  1991/  /  

151 Núm: 222.0001-258.0006Manaments de pagament 1991/  /  1991/  /  

152 Núm: 258.0007-956.0009Manaments de pagament 1991/  /  1991/  /  

545Manaments d'ingrés i Manaments de pagament del pressupost de 1991 1992/  /  1992/  /  

155Manaments de pagament extrapressupostari 2411992/  /  1992/  /  

154Manaments de pagament 20411992/01/  1992/08/  

155Manaments de pagament 4852051992/  /  1992/  /  

545Manaments de pagament i relacions de factures 1992/  /  1993/  /  

158Manaments de pagament extrapressupostari 3011993/  /  1993/  /  

157Manaments de pagament 31611993/01/  1993/07/  

158Manaments de pagament 5933171993/  /  1993/  /  

161Manaments de pagament extrapressupostari 1994/  /  1994/  /  

160Manaments de pagament 34511994/01/  1994/07/  

161Manaments de pagament 6263521994/  /  1994/  /  

163Manaments de pagament extrapressupostari 1995/  /  1995/  /  

545Relació de factures i documentació de la'Agència Tributària 1995/  /  1995/  /  

164Manaments de pagament extrapressupostari 3011995/  /  1995/  /  

163Manaments de pagament 33411995/  /  1995/  /  

164Manaments de pagament 6813551995/  /  1995/  /  

435Manaments de pagament 1996/04/  1996/06/  

435Manaments de pagament 1996/07/  1996/07/  

435Manaments de pagament 1996/01/  1996/03/  

434Manaments de pagament extrapressupostari 3311996/01/  1996/12/  

436Manaments de pagament 4143561996/08/  1996/08/  

436Manaments de pagament 4994151996/09/  1996/09/  
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436Manaments de pagament 5595001996/10/  1996/10/  

436Manaments de pagament 5975601996/11/  1996/11/  

436Manaments de pagament 7005981996/12/  1996/12/  

238Altres (certificats i justificants de pagament i documentació relacionada) 1996/  /  1997/  /  

238Despeses extrapressupostàries (pagaments) 1997/  /  1997/  /  

447Manaments de pagament 1811997/01/  1997/01/  

447Manaments de pagament 42191997/02/  1997/02/  

449Manaments de pagament extrapressupostari 158241997/01/  1997/12/  

447Manaments de pagament 1881271997/04/  1997/04/  

447Manaments de pagament 2531901997/05/  1997/05/  

447Manaments de pagament 3292541997/06/  1997/06/  

448Manaments de pagament 4173301997/07/  1997/07/  

448Manaments de pagament 4814181997/08/  1997/08/  

448Manaments de pagament 5584821997/09/  1997/09/  

448Manaments de pagament 6095591997/10/  1997/10/  

449Manaments de pagament 6596101997/11/  1997/11/  

449Manaments de pagament 7986601997/12/  1997/12/  

454Manaments de pagament 1998/  /  1998/  /  

451Manaments de pagament 611998/01/  1998/01/  

454Manaments de pagament extrapressupostari 3211998/01/  1998/12/  

451Manaments de pagament 1271998/02/  1998/02/  

452Manaments de pagament 1271998/03/  1998/03/  

451Manaments de pagament 1361171998/04/  1998/04/  

451Manaments de pagament 2001371998/05/  1998/05/  

452Manaments de pagament 2852011998/06/  1998/06/  

452Manaments de pagament 3692861998/07/  1998/07/  

453Manaments de pagament 4263701998/08/  1998/08/  

453Manaments de pagament 5064271998/09/  1998/09/  

453Manaments de pagament 5705071998/10/  1998/10/  

453Manaments de pagament 6345711998/11/  1998/11/  

454Manaments de pagament 8016351998/12/  1998/12/  

492Manaments de pagament extrapressupostari 2611999/01/  1999/12/  
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490Manaments de pagament 22211999/01/  1999/05/  

491Manaments de pagament 4662231999/06/  1999/08/  

492Manaments de pagament 7034671999/09/  1999/11/  

488Manaments de pagament 8177041999/12/  1999/12/  

566Manaments de pagament extrapressupostari 3712000/01/  2000/12/  

566Manaments de pagament 10912000/01/  2000/03/  

567Manaments de pagament 1511102000/04/  2000/04/  

566Manaments de pagament 2881522000/05/  2000/06/  

567Manaments de pagament 5272892000/07/  2000/09/  

568Manaments de pagament 7775282000/10/  2000/12/  

570Manaments de pagament extrapressupostari 2001/01/  2001/12/  

570 Conté propostes d'ordres de pagament per devolució d'ingressos. 
Comptabilitzat amb el CGAP

Manaments de pagament 18712001/01/  2001/05/  

571 Del núm 220010000557 al 220010001028. Falta el núm. 
2210000558

Manaments de pagament 10285572001/06/  2001/08/  

572 Números: 220010001031 a 220010001367Manaments de pagament 136710312001/09/  2001/09/  

571Manaments de pagament 158613702001/10/  2001/10/  

573 Núm. 220010001589 al 220010001792. Manca el núm. 
220010001682

Manaments de pagament 179215892001/11/  2001/11/  

572 També conté el núm.22001002186Manaments de pagament 217617952001/12/  2001/12/  

547Manaments de pagament de l'IVA 2002/  /  2002/  /  

573 Núm. 220021000001 al 220021000051Manaments de pagament d'exercicis anteriors 5112002/01/  2002/12/  

574 Núm. 220020000002 al 220020000596Manaments de pagament 59622002/01/  2002/05/  

573 Núm. 320020000021 al 320020000328Manaments de pagament extrapressupostari 328212002/01/  2002/12/  

575 Núm. 220020000833 al 220020001508. Manquen els núm 
220020000806 al 220020000830 i el 220020000866

Manaments de pagament 15088332002/06/  2002/09/  

576 Núm. 220020001511-220020002343. Manquen els núm. 1703 al 
1716, 1737 i 2316

Manaments de pagament 234315112002/10/  2002/12/  

573Manaments de pagament extrapressupostari 2003/01/  2003/12/  

573Manaments de pagament d'exercicis anteriors 2003/01/  2003/12/  

579Manaments de pagament 75212003/01/  2003/04/  

580Manaments de pagament 10637552003/05/  2003/05/  

581Manaments de pagament 130410692003/06/  2003/06/  

581Manaments de pagament 158313072003/07/  2003/07/  

21/04/2015 Pàgina 57 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

581Manaments de pagament 166715862003/08/  2003/08/  

582Manaments de pagament 202416702003/09/  2003/09/  

582Manaments de pagament 249022502003/11/  2003/11/  

583 Manca el núm 2712Manaments de pagament 281124962003/12/  2003/12/  

618Manaments de pagament 2004/12/  2004/12/  

619Manaments de pagament de desembre i exercicis anteriors a 2004 2004/12/  2004/12/  

619Manaments de pagament extrapressupostari 2004/01/  2004/12/  

584Manaments de pagament 39212004/01/  2004/02/  

585Manaments de pagament 10853952004/03/  2004/05/  

586Manaments de pagament 184110882004/06/  2004/08/  

587Manaments de pagament 251618442004/09/  2004/11/  

544Manaments de pagament extrapressupostari (PNP) 2005/  /  2005/  /  

619Manaments de pagament 2005/01/  2005/01/  

619Manaments de pagament 2005/02/  2005/02/  

620Manaments de pagament 2005/03/  2005/03/  

620Manaments de pagament 2005/05/  2005/05/  

620Manaments de pagament (1/2) 2005/06/  2005/06/  

620Manaments de pagament 2005/04/  2005/04/  

621Manaments de pagament (2/2) 2005/06/  2005/06/  

621Manaments de pagament 2005/07/  2005/07/  

621Manaments de pagament 2005/08/  2005/08/  

622Manaments de pagament 2005/09/  2005/09/  

622Manaments de pagament 2005/10/  2005/10/  

622Manaments de pagament 2005/11/  2005/11/  

623Manaments de pagament 2005/12/  2005/12/  

623Manaments de pagament extrapressupostari 2005/01/  2005/12/  

623Manaments de pagament extrapressupostaris, valors de dipòsit i manaments 
de pagament d'exercicis anteriors

2005/  /  2005/  /  

530Despeses llar d'infants El Cuc 2005/  /  2006/  /  

544Manaments de pagament. ADO 2006/  /  2006/  /  

544Manaments de pagament. Factures 2006/  /  2006/  /  

544Manaments de pagament extrapressupostari (PNP). ADO's, pagaments a la 
Seguretat Social i IRPF

2006/  /  2006/  /  
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544Manaments d'ingrés i Manaments de pagament (ADO's i RD's) 2006/  /  2006/  /  

545Manaments de pagament. Nòmines i hores extraordinàries octubre 2006/10/  2006/10/  

545Manaments de pagament. Nòmines i hores extraordinàries setembre 2006/09/  2006/09/  

545Manaments de pagament. Nòmines i pagues extraordinàries desembre 2006/  /  2006/  /  

545Manaments de pagament. Nòmines i hores extraordinàries novembre 2006/11/  2006/11/  

625Manaments de pagament 2006/01/  2006/01/  

625Manaments de pagament 2006/03/  2006/03/  

625Manaments de pagament 2006/02/  2006/02/  

626Manaments de pagament 2006/05/  2006/05/  

626Manaments de pagament (1/2) 2006/06/  2006/06/  

627Manaments de pagament (1/2) 2006/08/  2006/08/  

627Manaments de pagament 2006/07/  2006/07/  

627Manaments de pagament (2/2) 2006/06/  2006/06/  

628Manaments de pagament 2006/09/  2006/09/  

628Manaments de pagament 2006/10/  2006/10/  

628Manaments de pagament (2/2) 2006/08/  2006/08/  

629Manaments de pagament 2006/11/  2006/11/  

629Manaments de pagament. Hores extraordinàries llar d'infants el Cuc 2006/12/  2006/12/  

629Manaments de pagament. ADO's 2006/  /  2006/  /  

629Manaments de pagament 2006/12/  2006/12/  

625 Falta: 421Manaments de pagament (1/2) 4874072006/04/  2006/04/  

626Manaments de pagament (2/2) 5874912006/04/  2006/04/  

647Manaments de pagament 2007/  /  2007/  /  

652Factures aprovades per Junta 2007/03/01 2007/03/29

652Factures aprovades per Junta 2007/04/12 2007/04/26

652Factures aprovades per Junta 2007/05/10 2007/05/24

652Factures aprovades per Junta 2007/01/04 2007/01/18

652Factures aprovades per Junta 2007/02/01 2007/02/15

653Factures aprovades per Junta de Govern (i decrets d'aprovació) 2007/07/19 2007/07/26

653Factures aprovades per Junta de Govern (i decrets d'aprovació) 2007/06/07 2007/06/15

653Factures aprovades per Junta de Govern (i decrets d'aprovació) 2007/09/06 2007/09/06

654Factures aprovades per Junta de Govern 2007/11/08 2007/11/29
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654Factures aprovades per Junta de Govern 2007/10/04 2007/10/25

654Factures aprovades per Junta de Govern 2007/09/13 2007/09/20

657Manaments de pagament regidors 2007/12/  2007/12/  

655Factures aprovades per Junta de Govern i decrets 2007/12/13 2008/01/17

678Factures aprovades per Junta de Govern i decrets econòmics 2008/05/  2008/05/  

678Factures aprovades per Junta de Govern i decrets de pagament 2008/03/  2008/03/  

678Factures aprovades per Junta de Govern i pagament de despeses 2008/02/  2008/02/  

678Factures aprovades per Junta de Govern 2008/01/24 2008/01/31

678Factures aprovades per Junta de Govern i decrets econòmics 2008/04/  2008/04/  

679Factures aprovades per Junta de Govern i decrets econòmics 2008/07/  2008/07/  

679Factures aprovades per Junta de Govern 2008/08/  2008/08/  

679Factures aprovades per Junta de Govern 2008/09/  2008/09/  

679Factures aprovades per Junta de Govern i decrets econòmics 2008/06/  2008/06/  

680Factures aprovades per Junta de Govern 2008/11/  2008/11/  

680Factures aprovades per Junta de Govern 2008/12/  2008/12/  

680Factures aprovades per Junta de Govern 2008/10/  2008/10/  

682Factures aprovades per Junta de Govern 5812009/01/22 2009/01/22

682Factures aprovades per Junta de Govern 92592009/02/05 2009/02/05

682Factures aprovades per Junta de Govern 168932009/02/19 2009/02/19

682Factures aprovades per Junta de Govern 2581692009/03/27 2009/03/27

682Factures aprovades per Junta de Govern 2782592009/04/03 2009/04/03

682Factures aprovades per Junta de Govern 2992792009/04/16 2009/04/16

682Factures aprovades per Junta de Govern 3613002009/04/30 2009/04/30

682Factures aprovades per Junta de Govern 3853622009/05/14 2009/05/14

683Factures aprovades per Junta de Govern 4433862009/05/29 2009/05/29

683Factures aprovades per Junta de Govern 4844442009/06/11 2009/06/11

683Factures aprovades per Junta de Govern 5594852009/07/02 2009/07/02

683Factures aprovades per Junta de Govern 6215602009/07/16 2009/07/16

683Factures aprovades per Junta de Govern 7306222009/08/27 2009/08/27

684Factures aprovades per Junta de Govern 7927312009/09/17 2009/09/17

684Factures aprovades per Junta de Govern 8727932009/10/08 2009/10/08

684Factures aprovades per Junta de Govern 9268732009/10/22 2009/10/22
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684Factures aprovades per Junta de Govern 9749272009/11/05 2009/11/05

684Factures aprovades per Junta de Govern 10319752009/11/19 2009/11/19

684Factures aprovades per Junta de Govern 106210322009/12/03 2009/12/03

684Factures aprovades per Junta de Govern 110110632009/12/17 2009/12/17

684Factures aprovades per Junta de Govern 112511022009/12/28 2009/12/28

684Factures aprovades per Junta de Govern 115311262009/12/  2010/01/14

684Factures aprovades per Junta de Govern 114411352009/12/  2010/01/28

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/02/11 2010/02/11

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/03/25 2010/03/25

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/03/10 2010/03/10

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/02/25 2010/02/25

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/05/17 2010/05/17

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/04/29 2010/04/29

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/04/10 2010/04/10

723Factures aprovades per Junta de Govern 2010/01/29 2010/01/29

724Factures aprovades per Junta de Govern 2010/06/10 2010/06/10

724Factures aprovades per Junta de Govern 2010/07/01 2010/07/01

724Factures i subvencions a entitats aprovades per Junta de Govern 2010/07/15 2010/07/15

724Factures aprovades per Junta de Govern 2010/08/26 2010/08/26

724Factures aprovades per Junta de Govern 2010/05/28 2010/05/28

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/09/09 2010/09/09

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/12/20 2010/12/20

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/11/11 2010/11/11

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/09/24 2010/09/24

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/12/02 2010/12/02

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/10/21 2010/10/21

725Factures aprovades per Junta de Govern 2010/10/07 2010/10/07

725Factures aprovades per Junta de Govern (factures 2010 aprovades 2011) 2011/03/03 2011/03/03

725Factures aprovades per Junta de Govern (factures 2010 aprovades 2011) 2011/01/28 2011/01/28

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/04/20 2011/04/20

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/05/19 2011/05/19

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/03/17 2011/03/17
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726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/01/28 2011/01/28

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/06/09 2011/06/09

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/05/06 2011/05/06

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/02/17 2011/02/17

726Factures aprovades per Junta de Govern 2011/04/07 2011/04/07

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/08/18 2011/08/18

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/06/30 2011/06/30

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/07/14 2011/07/14

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/07/20 2011/07/20

727Factura ENDESA 2011/  /  2011/  /  

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/10/27 2011/10/27

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/09/15 2011/09/15

727Factures aprovades per Junta de Govern 2011/09/29 2011/09/29

728Factures aprovades per Junta de Govern 2011/12/29 2011/12/29

728Factures aprovades per Junta de Govern 2011/11/24 2011/11/24

728Factures aprovades per Junta de Govern 2011/11/10 2011/11/10

728Factures aprovades per Junta de Govern 2011/12/15 2011/12/15

728Factures aprovades per Junta de Govern (factures 2011 aprovades 2012) 2012/01/26 2012/01/26

728Factures aprovades per Junta de Govern (factures 2011 aprovades 2012) 2012/01/12 2012/01/12
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Codi 101.02.02.01.06

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres major/Major de comptes

9040Llibre major de comptes 1992/  /  1992/  /  

9041Major de comptes 1993/  /  1993/  /  

9042Major de comptes 1994/  /  1994/  /  

9043Major de comptes 1995/  /  1995/  /  

9001Llibre major de comptes 1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1996Llibre major de comptes extrapressupostaris 1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre major de comptes extrapressupostaris 1997/  /  1997/  /  

9003 Està relligat juntament amb la resta de llibres majors de 1998 i 
altres llistats

Llibre major de comptes 1998/  /  1998/  /  

562Llibre major de comptes (2/2) 1999/  /  1999/  /  

563Llibre major de comptes (1/2) 1999/  /  1999/  /  

514Llibre major de comptes. Llibre 1 (1/2) 2000/  /  2000/  /  

514Llibre major de comptes. Llibre 2 (2/2) 2000/  /  2000/  /  

455Llibre major de comptes 2001/  /  2001/  /  

168Llibre major de comptes 2002/  /  2002/  /  

516Llibre major de comptes 2003/  /  2003/  /  

519Llibre major de comptes 2004/  /  2004/  /  

521Llibre major de comptes 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.02.01.07

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres diaris d'intervenció/Llibre 
d'operacions/Diaris general 
d'operacions

9038Llibre diari d'intervenció d'ingressos/Diari d'operacions 1968/  /  1974/  /  

179libre diari d'intervenció d'ingressos/Diari d'operacions 1975/  /  1982/  /  

180libre diari d'intervenció d'ingressos/Diari d'operacions 1983/  /  1987/  /  

9016Diari d'operacions 1992/  /  1992/  /  

9044Diari general d'operacions 1992/  /  1992/  /  

9019Diari general d'operacions 1993/  /  1993/  /  

9020Diari general d'operacions 1994/  /  1994/  /  

9021Diari general d'operacions 1995/  /  1995/  /  

167Diari general d'operacions 1996/  /  1996/  /  

9004 Està relligat amb la resta de llibres diaris de l'any 1998Llibre diari general d'operacions 1998/  /  1998/  /  

563Llibre diari general d'operacions (1/2) 1999/  /  1999/  /  

564Llibre diari general d'operacions (2/2) 1999/  /  1999/  /  

513Llibre diari general d'operacions 2000/  /  2000/  /  

455Llibre diari general d'operacions 2001/  /  2001/  /  

168Diari general d'operacions 2002/  /  2002/  /  

515Llibre diari general d'operacions 2003/  /  2003/  /  

520Llibre diari general d'operacions 2004/  /  2004/  /  
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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 

196Llibre diari de despeses 1886/  /  1896/  /  

196Llibre diari de despeses 1899/  /  1902/  /  

196Llibre diari de despeses 1903/  /  1907/  /  

196Llibre diari de despeses 1908/  /  1911/  /  

196Llibre diari de despeses 1912/  /  1915/  /  

196Llibre diari de despeses 1916/  /  1919/  /  

196Llibre diari de despeses 1920/  /  1921/  /  

196Llibre diari de despeses 1922/  /  1925/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1931/  /  1931/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1932/  /  1932/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1933/  /  1933/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1934/  /  1934/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1935/  /  1935/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1936/  /  1936/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1938/  /  1938/  /  

9006Llibre diari d'intervenció de despeses 1939/  /  1940/  /  

9004Llibre diari d'intervenció de despeses 1941/  /  1942/  /  

9004Llibre diari d'intervenció de despeses 1943/  /  1943/  /  

9004Llibre diari d'intervenció de despeses 1944/  /  1944/  /  

9008Llibres diaris d'intervenció de despeses 1945/  /  1953/  /  

9009Llibre diari d'intervenció de despeses 1954/  /  1960/  /  

9032Llibre diari d'intervenció de despeses 1961/  /  1965/  /  

9033Llibre diari d'intervenció de despeses 1966/  /  1970/  /  

9034Llibre diari d'intervenció de despeses 1971/  /  1974/  /  

172Llibre diari d'intervenció de despeses 1975/  /  1980/  /  

173Llibre diari d'intervenció de despeses 1981/  /  1987/  /  

9014Conceptes d'ingressos / Partides de despeses 1990/  /  1990/  /  

9014Conceptes d'ingressos / Partides de despeses 1991/  /  1991/  /  

9016Diari d'intervenció del pressupost de despeses 1992/  /  1992/  /  
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9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1996Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses (exercici corrent i exercicis 
tancats 1995)

1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses (exercici corrent i exercicis 
tancats 1995 i 1996)

1997/  /  1997/  /  

9004 Està relligat amb la resta de llibres diaris de l'any 1998Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses (exercicis tancats: 1995, 
1996 i 1997)

1998/  /  1998/  /  

9004 Està relligat amb la resta de llibres diaris de l'any 1998Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses (exercici corrent) 1998/  /  1998/  /  

513Llibre diari d'operacions del pressupost de despeses (exercicis corrents i 
exercicis tancats)

2000/  /  2000/  /  

Codi 101.02.02.01.09

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Esborranys d'ingressos/Diaris 
d'intervenció d'ingressos/Diaris 
generals d'ingressos

197Llibre diari d'ingressos (esborrany) 1886/  /  1893/  /  

197Llibre diari d'ingressos (esborrany) 1903/  /  1915/  /  

197Llibre diari d'ingressos (esborrany) 1916/  /  1925/  /  

9035Llibre d'intervenció d'ingressos/diari d'operacions 1932/  /  1948/  /  

9036Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1949/  /  1958/  /  

9037Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1959/  /  1967/  /  

9014Conceptes d'ingressos / Partides de despeses 1990/  /  1990/  /  

9014Conceptes d'ingressos / Partides de despeses 1991/  /  1991/  /  

9016Diari d'intervenció del pressupost d'ingressos 1992/  /  1992/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1996Llibre diari d’operacions del pressupost d’ingressos (exercici corrent i exercicis 
tancats 1995)

1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos (exercici corrent i exercicis 
tancats 1995 i 1996)

1997/  /  1997/  /  

9004 Està relligat amb la resta de llibres diaris de l'any 1998Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos (exercicis tancats: 1995, 
1996 i 1997)

1998/  /  1998/  /  

9004 Està relligat amb la resta de llibres diaris de l'any 1998Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos (exercici corrent) 1998/  /  1998/  /  

513Llibre diari d'operacions del pressupost d'ingressos 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.02.02.01.10

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres generals de despeses

174Llibre general de despeses 1952/  /  1955/  /  
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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

181Llibre general de rendes i exaccions 1952/  /  1955/  /  

Codi 101.02.02.01.12

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres d'inventaris i balanços

165Llibre de balanços i comptes trimestrals 1894/  /  1919/  /  

165Llibre d'inventaris i balanços 1894/  /  1919/  /  

166Llibre d'inventaris 1952/01/  1954/12/  

166Llibre de balanços 1952/01/  1954/03/  

166Llibre de balanços 1954/01/  1954/12/  

166Llibre d'inventaris i balanços 1955/01/  1955/12/  

166Llibre d'inventaris 1961/01/  1961/12/  

166Llibre d'inventaris 1963/  /  1966/  /  

166Llibre d'inventaris 1967/  /  1978/  /  

9011Balanços 1989/  /  1989/  /  

9015Balanços (Ingressos - Despeses) 1990/  /  1990/  /  

9015Balanços (Ingressos - Despeses) 1991/  /  1991/  /  

516Balanç de comprovació de sumes i restes. Estat de tresoreria 2003/  /  2003/  /  

519Balanç de comprovació de sumes i saldos 2004/  /  2004/  /  

520Balanç de situació inicial 2004/  /  2004/  /  
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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

182Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1954/  /  1987/  /  

134Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1984/  /  1984/  /  

135Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1985/  /  1987/  /  

137Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1986/  /  1986/  /  

138Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1987/  /  1987/  /  

139Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1988/  /  1988/  /  

140 I VIAP núm:. 111.1-254.7Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1988/  /  1988/  /  

141 I VIAP núm: 257.6-956.9.Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1988/  /  1988/  /  

142 I VIAP, núm: 112.01-953.01Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1989/  /  1989/  /  

143 I  VIAP, núm.:021.01-257.6Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1989/  /  1989/  /  

9012Llibre de caixa, fulls d'arqueig, proveïdors i VIAP 1989/  /  1989/  /  

145  I  VIAP, núm.:011.01-3331.12Llibre dels valors independents i auxiliars del pressupost (VIAP) 1990/  /  1990/  /  

168Major de conceptes no pressupostaris 2002/  /  2002/  /  

515Llibre major de conceptes no pressupostaris 2003/  /  2003/  /  

519Llibre major de conceptes no pressupostaris 2004/  /  2004/  /  

521Llibre major de conceptes no pressupostaris de l'exercici 2005 2005/  /  2005/  /  
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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 

183Llibre de despeses per conceptes/Major de conceptes 1956/  /  1964/  /  

188Llibres d'ingressos per conceptes 1956/  /  1964/  /  

184 A partir de 1965 llibre de despeses per partidesLlibre de despeses per conceptes/Major de conceptes 1965/  /  1970/  /  

189Llibres d'ingressos per conceptes 1965/  /  1974/  /  

185Llibre de despeses per conceptes/Major de conceptes 1971/  /  1974/  /  

9016Major de conceptes del pressupost 1992/  /  1992/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1996Llibre major de conceptes del pressupost de despeses (exercici corrent i 
tancats)

1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1996Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos (exercici corrent i tancats) 1996/  /  1996/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos (exercici corrent i 
exercicis tancats 1995 i 1996)

1997/  /  1997/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre major de conceptes del pressupost de despeses (exercici corrent i 
exercicis tancats 1995 i 1996)

1997/  /  1997/  /  

9003 Està relligat juntament amb la resta de llibres majors de 1998 i 
altres llistats

Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos (exercici corrent) 1998/  /  1998/  /  

9003 Està relligat juntament amb la resta de llibres majors de 1998 i 
altres llistats

Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos (exercicis tancats: 1995, 
1996 i 1997)

1998/  /  1998/  /  

9003 Està relligat juntament amb la resta de llibres majors de 1998 i 
altres llistats

Llibre major de conceptes del pressupost de despeses (exercicis tancats: 1995, 
1996 i 1997)

1998/  /  1998/  /  

9003 Està relligat juntament amb la resta de llibres majors de 1998 i 
altres llistats

Llibre major de conceptes del pressupost de despeses (exercici corrent) 1998/  /  1998/  /  

564Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos i despeses (exercici 
corrent i exercicis tancats

1999/  /  1999/  /  

513Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos 2000/  /  2000/  /  

513Llibre major de conceptes del pressupost de despeses 2000/  /  2000/  /  

517Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos 2005/  /  2005/  /  

517Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos de 2005, exercici corrent 2005/  /  2005/  /  

517Llibre major de conceptes del pressupost de despeses de 2005 (pressupost 
corrent)

2005/  /  2005/  /  

518Llibre major de conceptes del pressupost de despeses (pressupost ordinari) 2005/  /  2005/  /  

520Llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos. Exercici tancat 2005/  /  2005/  /  

520Llibre major de conceptes del pressupost de despeses. Exercici tancat 2005/  /  2005/  /  
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Codi 101.02.02.01.15

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars d'ingressos

192Llibres auxiliars d'ingressos 1923/  /  1935/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1936/  /  1936/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1937/  /  1937/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1945/  /  1945/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1946/  /  1946/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1949/  /  1949/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1950/  /  1950/  /  

193Llibre auxiliar d'ingressos 1951/  /  1951/  /  

513Llibre auxiliar del pressupost d'ingressos 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.02.02.01.16

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars de despeses

194Llibre auxiliar de despeses 1919/  /  1921/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1922/  /  1924/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1925/  /  1926/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1928/  /  1928/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1929/  /  1929/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1931/  /  1931/  /  

194Llibre auxiliar de despeses 1933/  /  1933/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1935/  /  1935/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1937/  /  1937/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1945/  /  1945/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1946/  /  1946/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1949/  /  1949/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1950/  /  1950/  /  

195Llibre auxiliar de despeses 1951/  /  1951/  /  

513Llibre auxiliar del pressupost de despeses 2000/  /  2000/  /  
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Codi 101.02.02.01.17

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

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Llibres auxiliars i subauxiliars

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1975/  /  1975/  /  

190Llibres subauxiliars de comptes corrents d'ingressos 1975/  /  1982/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1976/  /  1976/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1977/  /  1977/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1978/  /  1978/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1979/  /  1979/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1980/  /  1980/  /  

186Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1981/  /  1981/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1982/  /  1982/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1983/  /  1983/  /  

191Llibres subauxiliars de comptes corrents d'ingressos 1983/  /  1987/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1984/  /  1984/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1985/  /  1985/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1986/  /  1986/  /  

187Llibre subauxiliar de compte corrent de despeses 1987/  /  1987/  /  

9016Llibres auxiliars i subauxiliars 1992/  /  1992/  /  

9002 Està relligat amb la resta de llibres de comptabilitat de 1997Llibre de comptabilitat auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments) 1997/  /  1997/  /  

9003 Està relligat juntament els llibres majors de 1998Llistats de major de comptes extrapressupostaris. Llistats de comptabilitat 
auxiliar de tresoreria (pagaments i cobraments). Estats exhaustius de liquidació 
del pressupost de 1998 i compte general. Tancament de 1998

1998/  /  1998/  /  

167Comptabilitat 1999 1999/  /  1999/  /  

167Llibres auxiliars del pressupost 1999/  /  1999/  /  

21/04/2015 Pàgina 71 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.02.02.01

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

HISENDA INTERVENCIÓ Pressupostos municipals Pressupost ordinari

216Pressupost ordinari 1846/  /  1887/  /  

217Pressupost ordinari 1888/  /  1894/  /  

218Pressupost ordinari 1895/  /  1902/  /  

219Pressupost ordinari 1903/  /  1916/  /  

220Pressupostos municipals ordinaris 1917/  /  1930/  /  

221Pressupostos municipals ordinaris 1931/  /  1941/  /  

222Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1942/  /  1949/  /  

223Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1950/  /  1955/  /  

224Pressupostos municipals ordinaris (amb ordenances municipals) 1956/  /  1959/  /  

503Censos i pressupostos de despeses de personal 1957/  /  1958/  /  

225Pressupostos municipals ordinaris (i Certificacions d'ordenances en vigor) 1960/  /  1963/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1963 1963/  /  1963/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1964 1964/  /  1964/  /  

226Pressupostos municipals ordinaris (i certificació ordenances) 1964/  /  1968/  /  

495Documentació relativa als pressupostos 1964/  /  1968/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1965 1965/  /  1965/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1966 1966/  /  1966/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1967 1967/  /  1967/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1968 1968/  /  1968/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1969 1969/  /  1969/  /  

503Estat general de despeses de personal 1969/  /  1969/  /  

227Pressupostos municipals ordinaris (i certificació ordenances en vigor) 1969/  /  1972/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1970 1970/  /  1970/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1971 1971/  /  1971/  /  

496Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1972 1972/  /  1972/  /  

496Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1973 1973/  /  1973/  /  

228Pressupostos municipals ordinaris 1973/  /  1977/  /  

496Expedient d'aprovació del pressupost ordinari per l'exercici 1974 1974/  /  1974/  /  

229Pressupost ordinari i certificació d'ordenances fiscals en vigor 1978/  /  1984/  /  
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230Pressupost ordinari i certificació d'ordenances fiscals en vigor 1985/  /  1991/  /  

231Pressupost ordinari i certificació d'ordenances fiscals en vigor 1992/  /  1997/  /  

496Expedient d'aprovació del pressupost general 1998/  /  1998/  /  

547Liquidacions dels pressupostos consolidats de l'ens local i dels seus 
organismes autònoms

1998/  /  1998/  /  

496Expedient d'aprovació del pressupost general 1999/  /  1999/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2000 2000/  /  2000/  /  

547Documentació relacionada amb la liquidació del pressupost de 1999 i amb el 
pressupost de 2000

2000/  /  2000/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2001 2001/  /  2001/  /  

547 Conté un disquetDocumentació relativa a la liquidació del pressupost de 2000 2001/  /  2001/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2002 2002/  /  2002/  /  

548Expedient d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2002 2002/  /  2002/  /  

548Documentació relativa a la liquidació del pressupost de 2001 2002/  /  2002/  /  

547Expedient de modificació de crèdit 1/2002 del pressupost municipal per a 
l'exercici 2002

112002/  /  2002/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2003 2003/  /  2003/  /  

548Documentació relativa a la liquidació del pressupost de 2002 2003/  /  2003/  /  

548 Conté un disquetExpedient d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2003 2003/  /  2003/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2004 2004/  /  2004/  /  

548 Conté disquetDocumentació relativa a la liquidació del pressupost de 2003 2004/  /  2004/  /  

546Expedient d'aprovació del pressupost general de 2005 2005/  /  2005/  /  

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

232Pressupostos extraordinari / pressupostos d'inversions 1905/  /  1984/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari per l'any 1959 1959/  /  1960/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari per l'exercici 1964 1964/  /  1964/  /  

494Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari 1966/  /  1966/  /  

495Expedient d'aprovació del pressupost extraordinari per l'exercici 1969 1969/  /  1969/  /  
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Codi 101.02.02.03.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Endeutament

716Endeutament - préstecs 1973/  /  1994/  /  

508Expedient de sol·licitud d'ajuda de caixa. Sol·licitud de crèdit de caixa 
cooperació de la Diputació de Barcelona de 1.980.000 pts, finançament per 
"Adquisició de terrenys per l'ampliació de les piscines municipals i zona 
poliesportiva

1990/  /  1990/09/04

481Expedient de sol·licitud de préstec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local de 
la Diputació de Barcelona per l'obra estalvi d'energia en l'enllumenat públic del 
nucli antic de la població, fase 1a, línia 1a

1021021990/  /  1990/  /  

508 Import sol·licitat: 14.904.549 ptsExpedient de sol·licitud de préstec. Sol·licitud de crèdit a la Caixa de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona per l'obra: "Acabament del 
pavelló d'esports"

1991/  /  1991/03/18

508 Import sol·licitat: 5.000.000 ptsExpedient de sol·licitud de préstec. Sol·licitud de crèdit a la Caixa de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona per a l'obra: Adquisició d'edifici i 
solar destinat a Casal d'Avis

1993/  /  1993/  /  

632 Conté també documentació relacionada amb la inauguració del 
pavelló

Expedient de sol·licitud d'ajuda de caixa. Documentació administrativa relativa 
a les obres "Acabament del pavelló d'esports". Caixa de Crèdit. Servei de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona

1993/  /  1993/  /  

632Expedient de sol·licitud de préstec. Préstec OAGC Institut Català de Finances 
per l'obra "Acabament de l'obra del pavelló d'esports

1998/  /  2002/  /  

510Documentació relacionada amb el crèdit sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
per l'obra: Rehabilitació d'antigues escoles per dispensari i llar d'avis

2001/  /  2001/  /  

727Venciment anualitat 2011 préstecs Caixa de Crèdit 2011/08/  2011/08/  

Codi 101.02.02.04.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Transferències

544Transferències 2006/  /  2006/  /  
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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

335Sol·licitud d'exempció de presentar pla de camins per sol·licitar subvenció per a 
milora de camins

1892/  /  1892/  /  

11Plans de cooperació amb la Diputació de Barcelona 1956/  /  1984/  /  

362Patronat provincial per a la millora de la vivenda rural 1971/  /  1984/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Pla 
d'obres i serveis de cooperació per l'adquisició d'un local de cultura. Sol·lcitud 
d'ajuda de caixa de cooperació provincial

1980/  /  1982/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Pla 
d'obres i serveis de Catalunya. Fitxes de sol·licitud per la prolongació del 
col·lector del Torrent Gros i per la pavimentació del passeig Carme Vidal

1981/  /  1981/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). 
Fitxes de sol·licitud pel clavegueram del Torrent Xic

1981/  /  1981/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció per la pista poliesportiva 1982/  /  1982/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Pla 
d'obres i serveis de cooperació. Sol·licitud d'instal·lació de telèfons públics a 
Sant Joan d'Oló i a Sant Feliuet de Terrassola

1982/  /  1982/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). 
Prolongació col·lector torrent Gros i clavegueram carrer Rovirola

1982/  /  1982/  /  

423Activitats i iniciatives culturals (documentació de subvenció i gestió d'activitats) 1984/  /  1986/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció per a activitats esportives de la Direcció 
General de l'Esport: Centres de Tecnificació, activitats d'estiu, programa X2300

1987/12/  1989/06/  

233Subvencions de Diputació 1988/  /  1989/  /  

480 Denegat. Només conté el projecte i l'ofici de retorn de la 
documentació per part de la Diputació de Barcelona

Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla de Cooperació i Assistència Local 
(PCAL) pel projecte d'enllumenat parcial del tram d'entrada a la població 
(Avinguda Manuel López accés carrer Girona)

1989/  /  1989/  /  

482Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'obra restauració parcial del cementiri municipal

1989/  /  1989/  /  

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Ajuts del Consell Comarcal del Bages 
per a l'adquisició d'aparells fax destinats als ajuntaments de la comarca 
(programa de suport tècnic)

1989/  /  1989/06/23

635Expedient de sol·licitud de subvenció per a la construcció d'equipaments 
esportius de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya: 
Arranjament de vestuaris i acabament del pavelló d'esports

1989/  /  1989/  /  
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507Expedient de sol·licitud de subvenció per a activitats esportives de l'any 1989: 
activitats d'estiu (A-3120) Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya

1989/04/20 1990/03/06

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut econòmic al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya 
per l'acondicionament del camí veïnal de Sta Maria d'Oló a Horta d'Avinyó (tram 
de Sta Maria d'Oló al Mas Vilaresau)

1989/12/29 1994/05/26

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut econòmic al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya 
per l'acondicionament del camí veïnal de Sta Maria d'Oló a Horta d'Avinyó (tram 
des dels plans fins al trencant de Vilamorena)

1989/12/29 1994/07/20

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions d'àmbit local per a 
programes i projectes culturals 1990: activitats diverses. Diputació de 
Barcelona - Servei de Cultura

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions per a despeses destinades 
a aconseguir un estalvi d'energia: estalvi d'energia en l'enllumenat públic del 
casc antic de Sta Maria d'Oló. Fase I, any 1990 (obres de reforma). Diputació 
de Barcelona - Servei de Medi Ambient

1990/  /  1990/03/29

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions per a la celebració d'actes i 
activitats esportives, any 1990. Diputació de Barcelona - Servei d'Esports. 
Actes esportius diversos

1990/  /  1990/03/15

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions per a projectes especials 
de cultura any 1990: "Cinema al poble i facilitem l'accés al teatre". Diputació de 
Barcelona - Servei de Cultura

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions a ens locals per a activitats 
educatives, any 1990. Taller d'iniciació a la música i al cant. Diputació de 
Barcelona - Servei d'Ensenyament

1990/  /  1990/05/03

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions destinades a activitats 
juvenils per a 1990 "activitats juvenils 1990". Diputació de Barcelona - Servei de 
Joventut

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció per a la prestació de serveis locals 
d'interès agrari i foment del desenvolupament rural. Programa de suport a la 
gestió agrària. Diputació de Barcelona - Servei de Desenvolupament Rural

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions a ens locals per a activitats 
educatives, 1990. Campanya d'educació medi ambiental. Diputació de 
Barcelona - Servei d'ensenyament

1990/  /  1990/05/03

507Expedient de sol·licitud de subvenció per a l'adquisició de material esportiu, any 
1990. Diputació de Barcelona - Servei d'Esports

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Música i escena a l'abast. Diputació de 
Barcelona, 1990

1990/  /  1990/03/12
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507Expedient de sol·licitud de subvenció Departament de Governació de la 
Generalitat - Direcció General d'Administració Local. Convocatòria als municipis 
de menys de 5000 habitants per la formació del programa de cooperació 
econòmica i assistència tècnica en el camp de la mecanització administrativa 
de les corporacions locals. Sol·licitud d'ajut per a adquisició d'equip informàtic 
amb software base, impressora, módem i adquisició de software

1990/  /  1990/04/05

507Expedient de sol·licitud de subvenció  per a la construcció, l'ampliació, la 
remodelació i l'equipament per a l'exercici 1990, de Centres d'Atenció Primària 
depenents de corporacions locals d'àmbit municipal. Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. Equipament del Dispensari Municipal

1990/  /  1990/06/04

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions a ens locals per a activitats 
educatives, 1990. Manteniment de la llar d'infants municipal "El Cuc". Diputació 
de Barcelona - Servei d'Ensenyament

1990/  /  1990/03/12

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut econòmic per al 
sosteniment de la llar d'infants "El Cuc". Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

1990/  /  1990/08/03

507Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions per a fires, concursos i 
actes agraris, any 1990. Jornades sobre el futur de l'agricultura. Diputació de 
Barcelona - Servei de Desenvolupament Rural

1990/  /  1990/03/21

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut per a mobiliari urbà, 
1990, bancs de jardí. Diputació de Barcelona - Servei de Cooperació local

1990/  /  1990/10/19

508Concurs públic per a la concessió d'ajuts destinats a activitats escolars i 
extraescolars en els camps de les arts plàstiques, la música i l'educació física 
promogudes per corporacions locals. Direcció General d'Ordenació i Innovació 
Educativa, Departament d'Ensenyament

1990/  /  1990/11/13

633Expedient de sol·licitud per les subvenció al Pla dacció local (PAL). Subvenció 
del Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona per l'obra "acabament del 
pavelló" (PCAL-90/91)

1990/02/  1990/02/  

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud de subvenció per a activitats 
esportives "activitats d'estiu" a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya

1991/  /  1991/04/09

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, Àrea de Cultura (CERC), activitiats d'àmbit local: activitats diverses

1991/  /  1991/02/28

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, Àrea de Cultura (CERC), projectes especials: Cinema al poble i 
facilitem l'accés al teatre

1991/  /  1991/02/28

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud de subvenció per a activitats 
educatives, any 1991. Diputació de Barcelona - Àrea d'Educació

1991/  /  1991/03/25
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508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, Servei de Joventut, per activitats juvenils: programa de material 
inventariable

1991/  /  1991/02/27

526Sol·licitud d'ajut a la Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura (CERC). 
Programa música i escena a l'abast

1991/  /  1991/  /  

526Sol·licitud de subvenció per activitats esportives al Servei d'Esports de la 
Diputació de Barcelona

1991/  /  1991/  /  

526 DenegadaSol·licitud d'ajut per a mecanització administrativa. Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya

1991/  /  1991/  /  

480Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. Ajut tècnic per l'obra arranjament, refermat i 
reparació del Passeig Carme Vidal

1992/  /  1992/  /  

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, Àrea de Cultura (CERC). Programa música i escena a l'abast 1992

1992/  /  1992/03/03

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud ajut econòmic per activitats 
esportives 1992, Diputació de Barcelona - Servei d'Esports

1992/05/05 1992/11/14

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona. Servei de Joventut. Activitats juvenils: programa de material 
inventariable

1992/  /  1992/03/27

508Sol·licitud d'ajut extraordinari pels aiguats del 1992. Secció PUOSC. 
Desbordament riera d'Oló i Gavarresa

1992/  /  1992/  /  

508 Resolució: 30/09/1991; DOGC núm 1502 de data 7/10/1991Demanda d'ajuts a projectes d'educació per a la salut a l'escola per al curs 
1991-1992.

1992/  /  1992/01/04

508 Convocatòria DOGC núm 1578, conseller de justícia 30/03/92 /publ. 
3/04/92

Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions ajuntament infraestructura i 
equipament Jutjat de Pau

1992/  /  1992/  /  

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud ajut àmbit local per activitats 
diverses. Normativa de subvencions servei de cultura, 1992, Diputació de 
Barcelona

1992/  /  1992/04/29

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud de subvenció per a activitats 
esportives. Material Esportiu per a clubs, associacions i centres a la Direcció 
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

1992/  /  1992/  /  

637Sol·licitud de subvenció per a activitats esportives "Activitats d'estiu" a la 
Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

1992/  /  1992/  /  

508 Resolució: 24/01/1992Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvencions a la construcció, 
l'ampliació, la remodelació i l'equipament de Centres d'Atenció Primària (CAP) i 
consultoris locals de titularitat municipal per l'exercici 1992

1992/02/14 1994/06/10

637Rehabilitació integral de l'espai escèncic del Centre Recreatiu de Santa Maria 
d'Oló

1992/  /  1995/  /  
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508Expedient de sol·licitud de subvenció. Sol·licitud d'ajut a la Diputació de 
Barcelona, Àrea de Cultura (CERC) per al programa de Música i escena a 
l'abast

1993/  /  1993/  /  

560Expedient de sol·licitud de subvenció per actuacions de plans parcials, sòl 
residencial i sòl industrial per finançar la redacció de plans generals, normes 
subsidiàries, plans parcials i projectes de reparcel·lació i compensació al 
Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de 
Catalunya

1993/  /  1993/  /  

637Sol·licitud de subvenció per a activitats - Departament de Medi Ambient 
(activitats d'educació ambiental a les escoles)

1993/  /  1993/  /  

526Subvencions a ens locals, Diputació de Barcelona: adquisició de material 
esportiu; esdeveniments esportius, escola esportiva Estiu 94 i cursets de 
natació; projecte Gent Gran; taller de música i cant; activitats juvenils; estalvi 
d'energia

1993/  /  1995/  /  

526Subvencions a ens locals: edició del tríptic "Romànic a Oló", formació de 
monitors per activitats de lleure

1993/  /  1995/  /  

482Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'obra arranjament i reparació de l'avinguda de Manuel López

1994/  /  1994/  /  

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvenció per a l'elaboració d'un tríptic 
del romànic a Oló

1994/  /  1994/  /  

508Expedient de sol·licitud de subvenció. Subvenció per l'elaboració d'un plànol - 
guia d'Oló

1994/  /  1994/  /  

633Expedient de sol·licitud de subvenció per l'obra "Acabament del pavelló 
d'esports" a la secretaria General de l'Esport

1994/  /  1994/  /  

278Expedient de clausura del'abocador municipal de residus sòlids urbans de 
Santa Maria d'Oló (contractació i subvenció)

1994/  /  1997/  /  

480Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'obra urbanització del carrer del Sol i enllumenat d'un tram de l'avinguda de 
Manuel López. Obra núm. 95/094PG

1995/  /  1995/  /  

526Subvencions a ens locals: adquisició de material esportiu; esdeveniments 
esportius "Escola Esportiva Estiu 95"; activitats de formació; Gent Gran; taller 
de música i cant; associacionisme local

1995/  /  1995/  /  

637Neteja i dragatge de la llera de la riera d'Oló des de la resclosa fins Altimires 
(contractació i subvenció)

1995/04/03 1997/05/22

481Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
l'obra estalvi d'energia en l'enllumenat públic del nucli antic de la població, 2a 
fase

1996/  /  1996/  /  

556 Conté la divisió del projecte en dues fases d'execucióExpedient de sol·licitud de subvenció. Pla de Cooperació i Assistència Local 
(PCAL) per l'obra Arranjament i urbanització del Passeig de Carme Vidal. Fase 
III

1996/  /  1996/  /  
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238Subvencions Diputació - Fons Social Europeu 1996/  /  1997/  /  

526Subvencions a ens locals: llar d'infants el Cuc, programa difusió artística, 
programa de bibilioteques de foment de la lectura, adquisició de material 
esportiu, escola esportiva Estiu 97

1997/  /  1997/  /  

526Subvencions a ens locals: "llar municipal d'infants el Cuc", taller de música i 
cant, adquisició de material esportiu, formació de monitors d'esplai i activitats 
culturals

1997/  /  1997/  /  

530 Estava descrit com a: sol·licitud de legalització de la llar d'infants 
municipal.

Documentació relativa a subvencions de la llar d'infants i conveni de creació del 
centre públic docent de primer cicle d'educació infantil

1997/  /  2004/  /  

527Subvencions a ens locals: espectacle infantil; desinfecció, desinsectació i 
desratització (DDD); programa de biblioteques, foment de la lectura; programes 
de promoció esportiva: jornada dedicada a la natació, adquisició de material 
esportiu; programa de difusió artística; programa de difusió del patrimoni 
cultural; reparació de vestidors camp d'esport Sauleda

1998/  /  1998/  /  

527Subvencions a ens locals: programa de Difusió artística; desinfecció, 
desinsectació i desratització (DDD); obra de teatre infantil "Històries d'una 
deixalleria"; energies renovables;adquisició material esportiu; foment de la 
lectura; activitats culturals al centre cultural La Plana; fuana i flora; teatre, i 
informàtica

1999/  /  1999/  /  

673Sol·licitud d'instal·lació d'una marquesina per laparada del bus del Raval Santa 
Eulàlia (1999) i sol·licitud d'instal·lació de marqeusina per la parada del bus de 
la Plaça St. Antoni Maria Claret (2008

1999/  /  2008/  /  

510Documentació relacionada amb el "projecte de rehabilitació de les antigues 
escoles per dispensari i llar d'avis". Subvenció per mobiliari i per arranjaments

2000/  /  2000/  /  

526Convocatòria d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de residus 
municipals. Sol·licitud de contenidors de paper, vidre i envasos lleugers i 
fracció orgànica

2000/  /  2000/  /  

695 Un sol documentXBMQ - Rehabilitació antigues escoles per dispensari i centre cívic 2000/08/  2000/08/  

695XBMQ - exercicis 2000-2003 - sol·licituds (fitxes) 2000/  /  2000/  /  

526Sol·licitud d'ajuts per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i 
tradicional durant l'any 2000

2000/  /  2001/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei de biblioteques / Oficina de Difusió artística / 
Oficina de Patrimoni Cultural / Àrea d'educació

2000/  /  2001/  /  

527XBMQ (Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat). Fitxes de necessitats. Accions 
locals

2000/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Àrea d'educació. Programa "Anem al teatre" 2000/  /  2004/  /  

695Xarxa Barcelona 2000-2003. Àrea d'esports 2000/  /  2004/  /  

510PUOSC. Rehabilitació d'antigues escoles per dispensari i llar d'avis (incomplet) 2001/  /  2001/  /  
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695Diputació de Barcelona - Conveni de col·laboració Àrea d'Esports / acord 
conveni marc Àrea Educació

2001/  /  2001/  /  

695Diputació de Barcelona - [Àrea d'educació] - conveni específic 2001/  /  2001/  /  

695XBMQ 2000-2003. Àmbit de mobiliari urbà 2001/  /  2002/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei de biblioteques 2001/  /  2002/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei d'educació 2001/  /  2002/  /  

695Diputació de Barcelona - Patronat Flor de Maig. Subvencions per a ens locals i 
associacions ciutadanes sense afany de lucre

2001/  /  2002/  /  

695Sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social per l'adquisició de 
mobiliari pel Casal d'Avis Municipal

2001/  /  2002/  /  

695Diputació de Barcelona - Xarxa de municipis 2000-2003. Oficina del Pla Jove 
(sol·licitud)

2002/  /  2002/  /  

506 Resolució PRE/109/2002Sol·licitud subvenció per a inversions en béns immobles destinats a activitats 
amb infants i joves (annex 3) "Obres de reforma i conservació de l'immoble el 
Casal destinat a Activitats per a joves emplaçat al C. Major, C. Barcelona de 
Sta Maria d'Oló

2002/  /  2003/  /  

527FEDER 2002-2003. Millora de la zona industrial de Sta Maria d'Oló. Ampliació 
de la llar d'infants "El Cuc"

2002/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Àrea d'educació 2002/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Patrimoni cultural 2002/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Oficina tècnica de turisme 2002/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei de Biblioteques 2002/  /  2003/  /  

506 Resolució PRE/151/2003Sol·licitud de subvenció per a inversions a béns immobles destinats a activitats 
amb infants i joves (annex 3) "Obres de reforma i conservació de l'immoble El 
Casal destinat a activitats per a Joves" emplaçat al C. Major, C. Barcelona de 
Sta Maria d'Oló

2003/  /  2003/  /  

506Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). 
PUOSC 2003: projecte de reforma i conservació de l'immoble "El Casal" 
destinat a activitats per a joves; projecte complementari d'arranjament de la 
plaça Sant Antoni Maria Claret i els jardins de l'Ajuntament

2003/  /  2003/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei d'educació 2003/  /  2003/  /  

695Àrea de Salut Pública i consum 2003/  /  2004/  /  

695Diputació de Barcelona - Servei de Biblioteques 2003/  /  2004/  /  

695Oficina del Pla jove. Programa "Activitats juvenils en petits municipis" (Concert 
de joves)

2004/  /  2004/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Medi ambient (sol·licitud) 2004/  /  2004/  /  
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695Diputació de Barcelona. Concorci Moianès - Xarxa Servei d'Assistència 
Domiciliària

2004/  /  2005/  /  

695Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar Social. Sol·licitud fitxes 2004/  /  2005/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Esports (sol·licituds) 2004/  /  2005/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Salut pública i consum 2004/  /  2005/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Benestar social 2004/  /  2005/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Mobiliari urbà 2004/  /  2005/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Igualtat dona-home 
(sol·licitud)

2004/  /  2005/  /  

531Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). 
Condicionament de les instal·lacions i serveis de la piscina municipal

2004/  /  2007/  /  

696Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2004-2007. Patrimoni cultural 
(sol·licitud)

2004/  /  2007/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Cartografia local 2005/  /  2005/  /  

696Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis 2005/  /  2005/  /  

506Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) per 
la reforma i condicionament de la piscina municipal

2005/  /  2007/  /  

531 JGL: 13/07/06XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Educació. Escola oberta, plans 
d'accions per millorar l'èxit escolar (1371€)  (Codi 06/Y/27842)

2006/  /  2006/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Àrea d'Educació. Ciutadania i 
cohesió social. Escoles municipals de música i/o art, plans d'accions per 
millorar l'èxit escolar (1700€) (Codi: 05/Y/19509

2006/  /  2006/  /  

531 JGL: 13/07/2006XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Salut Pública 2006/  /  2006/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Catàleg d'activitats i programa 
"Anem al teatre"

2006/  /  2006/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Patrimoni Cultural i Difusió 
Artística (fitxes)

2006/  /  2006/  /  

531Subvencions XBMQ pel 2006 2006/  /  2006/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Benestar Social. Ajuts per a 
projectes de desenvolupament dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària 
(SAD, 801,50€) (Codi 06/Y/24011). Creixement del SAD (500€) (Codi 
06/Y/27635)

2006/  /  2006/  /  

531 JGL: 13/07/06XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Pla director de joventut (600€) 
(Codi 06/Y/25848)

2006/  /  2006/  /  

531XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Fitxes turisme 2006/  /  2006/  /  

550Expedient de sol·licitud de subvenció. Justificació subvenció per la llar d'infants 
El Cuc. Bestreta llar d'infants El Cuc

2006/  /  2006/  /  
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531 JGL: 13/07/06XBMQ. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Organització d'esdeveniments i 
material esportiu: torneig de Futbol Sala Femení, caminada popular nocturna i 
material esportiu

2006/  /  2007/  /  

506Expedient de sol·licitud de subvenció al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). 
PUOSC 137/2004. Subvenció per a la reforma i adaptació del Centre Catòlic 
com a Casal per Joves

2007/  /  2007/  /  

530Justificació de la subvenció per la llar d'infants El Cuc pel curs 2006-2007 2007/  /  2007/  /  

673Cessió de bancs (Xarxa Barcelona) 2007/  /  2007/  /  

506Expedient de sol·licitud de subvenció Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
(XBMQ) 2004-2007 per dur a terme l'actuació de "Condicionament de la piscina"

2007/  /  2008/  /  

673Justificació subvenció FORM 2007 (implantació sistema de recollida porta a 
porta)

2007/  /  2009/  /  

673 Sol·licitud denegadaSol·licitud convocatòria d'ajuts per a l'ambientalització en matèria de residus, 
d'esdeveniments i festes populars

2008/  /  2008/  /  

673Projecte "Dinamització del casal de joves d'Oló" (subvenció) 2008/  /  2008/  /  

551Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament d'Educació pel 
funcionament de la llar d'infants municipal El Cuc per al curs 2008-2009

2008/  /  2009/  /  

673 Sol·licitud denegadaSol·licitud subvenció ICAEN caldera de biomassa per centre de dia, dispensari i 
llar d'avis

2008/  /  2009/  /  

673 Sol·licitud denegadaPrograma "Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incencis" (sol·licitud 
subvenció)

2008/  /  2009/  /  

673Subvenció Aula Socioeducativa 2008/  /  2009/  /  

673Programa "Singularització" (subvenció) 2008/  /  2009/  /  

673Sol·licitud convocatòria d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de la 
fraccióorgànica de residus municipals - FORM 2008

2008/  /  2009/  /  

674Subvencions Xarxa Barcelona - Municipis de qualitat 2008 2008/  /  2009/  /  

676Subvenció Consell Català de l'Esport - Programa C (suport per a l'esport 
ciutadà)

2008/  /  2009/  /  

676Subvenció càrrecs electes 2008/  /  2009/  /  

676Subvenció Consell Català de l'Esport - Programa F (Ajuts pel desenvolupament 
del Pla Esport contra les desigualtats)

2008/  /  2009/  /  

676 subvenció renunciadaSubvencions adequació de la il·luminació exterior alcarrer Camprubí a Santa 
Maria d'Oló

2008/  /  2010/  /  

676Projecte "Aula socioeducativa - atenció a la infància i a l'adolescència" 2009/  /  2009/  /  

676 subvenció denegadaActivitats de cultura popular i tradicional (subvenció) 2009/  /  2009/  /  

676Subvenció creació d'un nou punt TIC 2009/  /  2009/  /  
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676Sol·licitud de subvenció per a les programacions culturals que incloguin 
activitatsde caràcter professional en l'àmbit de la música

2009/  /  2009/  /  

676Sol·licitud subvenció per a l'adquisició d'un vehicle polivalent i multifuncional 2009/  /  2009/  /  

675Subvencions Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2009 2009/  /  2010/  /  

676Progarma singularització (subvenció) 2009/  /  2010/  /  

676Subvenció Insatal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos 
tèrmics

2009/  /  2010/  /  

Codi 101.02.02.05.02

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

HISENDA INTERVENCIÓ Subvencions Subvencions a les entitats

336Sol·licitud de subvenció per adquisició de terreny que serà destinat a camí 
públic al Raval Rovirola

111961/  /  1961/  /  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaSubvenció a Creu Roja, i Subvenció a les obres de reparació de la rectoria 1978/  /  1978/  /  

526Diputació de Barcelona. Patronat Flor de Maig. Subvencions any 2000 per a 
ens i associacions ciutadanes sense afany de lucre

2000/  /  2000/  /  

724Factures i subvencions a entitats aprovades per Junta de Govern 2010/07/15 2010/07/15

727Subvencions entitats 2011/  /  2011/  /  
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Codi 101.02.02.06.00

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

HISENDA INTERVENCIÓ Informes i estadístiques 
financeres

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 1990/  /  1990/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 1991/  /  1991/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Documentació 
per complimentar el SIEM del 1992

1992/  /  1992/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 1993/  /  1993/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 1994/  /  1994/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual 1995/  /  1995/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual 1996/  /  1996/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual 1997/  /  1997/  /  

534 Conté disquetsEstadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual 1998/  /  1998/  /  

646Disquets de comptabilitat del SIEM 1998/  /  1998/  /  

534Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual i 
síntesi complementària de l'informe anual

2000/  /  2000/  /  

547Informació impositiva municipal 2001/  /  2003/  /  

547Expedients d'esforç fiscal i certificats de recaptació 2002/  /  2002/  /  

19000 No localitzat, ni aclarit el significat del número de u.i.Estadística del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM). Informe anual i 
síntesi complementària de l'informe anual

2002/  /  2002/  /  

278Informe del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) - liquidació 2002 2002/  /  2004/  /  

278Memòria 2000-2002 del Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 2002/  /  2004/  /  

547Expedients d'esforç fiscal i certificats de recaptació 2003/  /  2003/  /  

19000 No localitzat, ni aclarit el significat del número de u.i.Informe anual i síntesi complementària de l'informe anual 2003/  /  2003/  /  

278Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) - Informe anual i síntesi 
complementària, 2003

2003/  /  2005/  /  

278Esforç fiscal 2005 2005/  /  2007/  /  

278Informe econòmic i financer de l'ajuntament, síntesi complementària del SIEM -  
Liquidació 2005 informe anual

2005/  /  2007/  /  
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Codi 101.02.03.01.00

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

HISENDA TRESORERIA Caixa

633Retorn de la fiança per l'obra "acabament del pavelló d'esports" 2000/  /  2000/  /  

519Estat de tresoreria 2004/  /  2004/  /  

517Estat de tresoreria. Estat del deute. Compte de resultats. Balanç de 
comprovació

2005/  /  2005/  /  

Codi 101.02.03.01.01

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'actes d'arqueig

243Llibre d'actes d'arqueig 1876/  /  1896/  /  

243Llibre d'actes d'arqueig 1901/  /  1917/  /  

244Llibre d'actes d'arqueig 1920/  /  1931/  /  

244Llibre d'actes d'arqueig 1934/  /  1937/  /  

244Llibre d'actes d'arqueig 1939/  /  1951/  /  

245Llibres d'actes d'arqueig 1952/  /  1973/  /  

698Llibre d'actes d'arqueig 1977/07/  1992/11/  

9012Llibre de caixa, fulls d'arqueig, proveïdors i VIAP 1989/  /  1989/  /  

9012Llibre de caixa i actes d'arqueig 1990/  /  1990/  /  

9016Llibre de caixa i actes d'arqueig 1991/  /  1991/  /  
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Codi 101.02.03.01.02

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibre de caixa

234Llibre de caixa 1921/  /  1924/  /  

234Llibre de caixa 1927/  /  1931/  /  

235Llibre de Caixa 1932/  /  1932/  /  

235Llibre de Caixa 1933/  /  1933/  /  

235Llibre de Caixa 1935/  /  1935/  /  

235Llibre de Caixa 1936/  /  1936/  /  

235Llibre de Caixa 1937/  /  1937/  /  

235Llibre de Caixa 1939/  /  1948/  /  

236Llibres de caixa 1949/  /  1953/  /  

9022Llibres de caixa 1954/  /  1959/  /  

9023Llibres de caixa 1960/  /  1965/  /  

239Llibres de caixa 1966/  /  1970/  /  

240Llibres de caixa 1971/  /  1976/  /  

241Llibres de caixa 1977/  /  1983/  /  

242Llibres de caixa 1983/  /  1987/  /  

9012Llibre de caixa, fulls d'arqueig, proveïdors i VIAP 1989/  /  1989/  /  

9012Llibre de caixa i actes d'arqueig 1990/  /  1990/  /  

9016Llibre de caixa i actes d'arqueig 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

213Registre de pagaments (llibre de caixa) 1916/  /  1922/  /  

9012Llibre de caixa, fulls d'arqueig, proveïdors i VIAP 1989/  /  1989/  /  

514Llibre de comptabilitat auxiliar de tresoreria 2000/  /  2000/  /  

Codi 101.02.03.01.05

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Llibres d'arqueig diari

245Llibre d'arqueig diari 1953/01/01 1961/11/13

21/04/2015 Pàgina 87 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.03.01.07

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Caixes i bancs. Comptes corrents

245Extractes bancaris 1963/  /  1975/  /  

544Comprovant i extracte bancari 2006/  /  2006/  /  

554Comprovant i extracte bancari 2006/  /  2007/  /  

685Extractes Caixa Manresa 2007/11/02 2008/12/31

685Comprovants Caixa Manresa 2007/12/  2008/12/31

685Extractes i comprovants BBVA 2008/  /  2008/  /  

685Extractes i comprovants La Caixa 2008/  /  2008/  /  

685Extractes i comprovants Caixa Catalunya 2008/  /  2008/  /  

685Extractes i comprovants La Caixa 2009/  /  2009/  /  

685Extractes i comprovants BBVA 2009/  /  2009/  /  

685Extractes i comprovants Caixa Catalunya 2009/  /  2009/  /  
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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

661IVA - Factures emeses 1992/  /  1996/  /  

661IVA - Factures rebudes 1992/  /  1997/  /  

545Liquidació d'impostos. Model 347, Model 390 (IVA) i Model 348 1992/  /  1998/  /  

662Registre d'ingressos o vendes (vàlid a efectes d'IVA) 1992/  /  2007/  /  

662Registre de compres i despeses (vàlid a efectes d'IVA), i Registre de béns 
d'inversió

1992/  /  2008/01/  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1993/  /  1998/  /  

547Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA). Model 300 i 390 1998/  /  1998/  /  

547Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA). Model 300 i 390 1999/  /  1999/  /  

547Factures originals per la liquidació del model 347 1999/  /  1999/  /  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 1999/  /  1999/  /  

547 Conté factures i comprovants de bancs originalsLiquidació de l'Impost del valor afegit (IVA). Model 300 i 390 2000/  /  2000/  /  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2000/  /  2000/  /  

663Model 347 (Declaració anual d'operacions amb terceres persones) - 2000 2000/  /  2001/03/  

547 Conté algunes factures i comprovants de banc originalsLiquidació de l'Impost del valor afegit (IVA). Model 300 i 390 2001/  /  2001/  /  

549Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2001/  /  2001/  /  

663Model 347 (Declaració anual d'operacions amb terceres persones) - 2001 2001/  /  2002/04/  

547Liquidació de l'Impost del valor afegit (IVA). Model 300 i 390 2002/  /  2002/  /  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2002/  /  2002/  /  

663Model 347 (Declaració anual d'operacions amb terceres persones) - 2002 2002/  /  2003/04/  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2003/  /  2003/  /  

662IVA (model 300) 2003/  /  2004/  /  

663Model 347 (Declaració anual d'operacions amb terceres persones) - 2003 2003/  /  2004/03/  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2004/  /  2004/  /  

662IVA 2004 (model 300) 2004/  /  2005/  /  

663Model 347 (Declaració anual d'operacions amb terceres persones) - 2004 2004/  /  2005/03/  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF). Resum anual. 
Model 190 i model 110

2005/  /  2005/  /  

548Liquidació d'impostos. Model 347 2005/  /  2006/  /  
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662IVA 2005 (model 300) 2005/  /  2006/  /  

548Liquidació de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF). 1r trimestre i 
resum anual

2006/  /  2006/  /  

662IVA 2006 (model 300, 390) 2006/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.01.09

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

HISENDA TRESORERIA Caixa Justificants de caixa

246Cartes de pagament 1880/  /  1921/  /  
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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

512Fulls de nòmina 1992/  /  2002/  /  

512Fulls de nòmines del secretari interventor 1993/  /  2001/  /  

512Certificats IRPF 1996/  /  1996/  /  

512Certificats IRPF 1997/  /  1997/  /  

512Certificats IRPF 1998/  /  1998/  /  

512Certificats IRPF 1999/  /  1999/  /  

512Fulls de nòmina 1999/  /  1999/  /  

512Fulls de nòmina 1999/  /  2000/  /  

512Fulls de nòmines 1999/  /  2002/  /  

512Fulls de nòmina 2000/  /  2002/  /  

548Certificat anual de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2000/  /  2004/  /  

512Fulls de nòmina 2001/  /  2002/  /  

512Fulls de nòmina 2002/  /  2002/  /  

512Fulls de nòmines 2003/  /  2006/  /  

512Fulls de nòmina 2004/  /  2005/  /  

548Certificat anual de l'Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF) 2005/  /  2005/  /  

512Fulls de nòmina socorristes piscina 2006/  /  2006/  /  

686Nòmines (lletres A-M) 2006/  /  2008/  /  

687Nòmines (lletres N-Z) 2006/  /  2008/  /  

512Fulls de nòmina 2007/  /  2007/  /  

657Nòmines i hores extraordinàries 2007/11/  2007/11/  

657Nòmines i pagues extraordinàries 2007/11/  2007/12/  

657Pagament hores extraordinàries 2007/01/  2007/12/  

657Relació de personal que presta serveis a  l'ajuntament i té domiciliada al 
nòmina i relacions de factures aprovades pel seu pagament

2007/  /  2007/  /  

657Pagament hores extraordinàries 2007/09/  2007/10/  

657Nòmines 2007/06/  2007/10/  

688Nòmines 2009/  /  2009/  /  
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Codi 101.02.03.02.02

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social MUNPAL

247Liquidacions a la MUNPAL 1961/  /  1967/  /  

248Instruccions de liquidacions a la MUNPAL 1968/  /  1972/  /  

248Liquidacions a la MUNPAL 1968/  /  1972/  /  

248Liquidacions a la MUNPAL 1973/  /  1976/  /  

249Liquidacions a la MUNPAL 1977/  /  1987/  /  

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

555TC1 1985/  /  1990/  /  

15 Juntament amb els TC2 (1985-1992)TC1 1985/  /  1992/  /  

15 Juntament amb els TC1 (1985-1992)TC2 1985/  /  1992/  /  

555TC1 1991/  /  1995/  /  

555TC1 1996/  /  2000/  /  

555TC1 i TC2 2001/  /  2002/  /  

555TC1 i TC2 2003/  /  2006/  /  

657TC-2. Liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.02.03.02.04

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

HISENDA TRESORERIA Retribucions i previsió social Assistència sociosanitària

13Expedient de beneficiari d'ajuda familiar 1957/  /  1957/  /  

13Llibre de registre de declaracions d'ajuda familiar 1957/  /  1957/  /  

13 Només conté una actaLlibre d'actes de la Comissió d'ajuda familiar 1957/01/26 1957/01/26

13Expedient de beneficiari d'ajuda familiar 1959/  /  1959/  /  

13Expedient de la Comissió d'ajuda familiar 1972/  /  1972/  /  

504Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria (ILT) 1995/  /  1998/  /  

504Baixa per incapacitat laboral (ILT) 2000/  /  2005/  /  

504Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria (ILT) 2004/  /  2004/  /  

504Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria (ILT) 2007/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.03.04.00

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació

213Correspondència amb el gestor per temes de recaptació 1913/  /  1913/  /  

250Servei de recaptació de la Diputació 1970/  /  1988/  /  

251Servei de recaptació de la Diputació - Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària

1989/  /  1991/  /  

Codi 101.02.03.04.01

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Expedients d'apremi i executòries

252Recaptació executiva casa Camila Pirali 1972/  /  1972/  /  

208Provisions de constrenyiment 1996/07/  1996/07/  

Codi 101.02.03.04.02

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Liquidacions, plecs de càrrec

252Comptes de recaptació i correspondència amb la casa Martori 1940/  /  1972/  /  

249Servei de recaptació de la Diputació 1955/  /  1969/  /  

200Comptes de gestió i recaptació i liquidacions amb l'ORGT 2002/  /  2005/  /  

Codi 101.02.03.04.03

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Fallits i baixes

252Expedients de fallits 1932/  /  1958/  /  

Codi 101.02.03.04.04

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Comunicació de recaptació

200Annexos als comunicats de gestió tributària 2006/  /  2007/01/  

Codi 101.02.03.04.05

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

HISENDA TRESORERIA Recaptació Llistes cobratòries

215Llista cobratòria (repartiment consums?) 1926/  /  1926/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

252Llibres auxiliars de comptes corrents de recaptació en periode voluntari 1953/  /  1964/  /  

Codi 101.02.04.01.00

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

HISENDA FISCALITAT Talles i estims

268Palla, ferratge i bagatges 1832/  /  1844/  /  

Codi 101.02.04.02.00

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals

542Documentació relativa a canvis de nom de l'impost sobre béns immobles (IBI) i 
taxes. IAE, quotes municipals

1996/  /  2005/  /  

542Padrons d'impostos de l'any 2005. Impost sobre béns immobles d'urbana i de 
rústica (IBI), impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), escombraries i 
escombraries comercials, impost sobre activitats econòmiques (IAE), servei de 
llar d'infants rural i cementiri

2005/  /  2005/  /  

543Canvis de noms de rebuts de l'impost sobre béns immobles (IBI) i agrupació de 
tributs

2006/  /  2006/  /  

542Canvis de nom i domiciliacions de rebuts. Altes, baixes, modificacions i 
reclamacions d'impostos

2007/  /  2007/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.04.02.01

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Amillaraments

258Amillarament 1850/  /  1850/  /  

258Amillarament 1853 1853/  /  1853/  /  

259Amillarament 1854/  /  1854/  /  

259Amillarament 1862/  /  1862/  /  

259Relacions fiscals de finques rústiques 1872/  /  1872/  /  

266Apèndixs a l'Amillarament 1884/  /  1904/  /  

267Apèndixs a l'Amillarament 1905/  /  1936/  /  

267Apèndixs a l'Amillarament 1941/  /  1957/  /  

263Expedients de traslació o canvi de domini de riquesarústicay pecuària 
amillarada

1943/  /  1947/  /  

263Amillarament 1947/  /  1947/  /  

264Amillarament 1947/  /  1947/  /  

265Amillarament 1953/  /  1953/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.04.02.02

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Cadastre

260Llibre registre de la riquesa rústega 1851/  /  1853/  /  

260Cartilles avaluatòries i de riquesa rústega 1851/  /  1888/  /  

260Declaracions de riquesa rústega 1876/  /  1888/  /  

261Declaracions jurades de finques rústegues i urbanes 1879/  /  1879/  /  

262Refundició: 1918, 1924-1925,1929 1918/  /  1929/  /  

253Cadastre de riquesa rústica - fulls declaratoris del canvi de domini (apèndix) 1957/  /  1981/  /  

253Alteracions cadastrals riquesa rústica 1957/  /  1983/  /  

253Fitxes cadastrals urbanes: fulls resums, plànols i declaracions de canvis de 
domini dels disseminats

1974/  /  1974/  /  

256Fitxes cadastrals d'urbana 1974/  /  1974/  /  

257Llistat informatitzat del cadastre 1974/  /  1974/  /  

257Feliuet de Terrassola, Sant Joan  i Ravals 1974/  /  1995/  /  

257Disseminats:La Frau, Pla de Grassetes,Sant 1974/  /  1995/  /  

253Registre de cèdules de propietat cadastral de rústica 1976/  /  1976/  /  

71Fitxes cadastrals (Contr territorial urbana). 00.60.1-02.62.1 1988/  /  1988/  /  

72Fitxes cadastrals (Contr territorial urbana) 01.63.1-30.80.9 1988/  /  1988/  /  

497Fitxes cadastrals (Contr territorial urbana) 31.54.9 - 96.72.9 1988/  /  1988/  /  

498Fitxes cadastrals (Contr territorial urbana) 98.78.9 - 99.74.9 1988/  /  1988/  /  

9024Relació de característiques per municipi i polígon 1992/  /  1992/  /  

9024Relació de característiques per municipi i polígon 1993/  /  1993/  /  

9024Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 1993/  /  1993/  /  

9025Llibre de cèdules de propietat del cadastre de rústica 1994/  /  1995/  /  

499 Algunes contenen fotosFitxes cadastrals (Contr territorial urbana) 1998/  /  1998/  /  

541Canvi de titularitat cadastral de parcel·les i subparcel·les 1998/  /  1998/  /  

499Plànols cadastre 1998/  /  2000/  /  

499Documentació relacionada amb el cadastre 1999/  /  1999/  /  

21/04/2015 Pàgina 96 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

268Contribució territorial rústica i urbana de Santa Maria d'Oló i agregats: Sant 
Joan d'Oló, Sant Feliu de Terrassola i Quadra de Solà (repartiments i padró)

1846/  /  1855/  /  

269Contribució territorial rústica i urbana de Santa Marai d'Oló i agregats 
(repartiment)

1856/  /  1872/  /  

269Contribució territorial rústica i urbana (repartiment) 1872/  /  1882/  /  

270Contribució territorial rústica i urbana (repartiment) 1882/  /  1893/  /  

271Contribució territorial rústica i urbana (repartiment) 1894/  /  1931/  /  

273Declaracions de finques forestals 1939/  /  1963/  /  

215Relació certificada d'addicions al registre fiscal 1946/  /  1946/  /  

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)

272Repartiments i padrons de la contribució territorial rústica 1932/  /  1966/  /  

280Altes i translacions de domini urbanes 1940/  /  1973/  /  

279Registre fiscal i declaracions jurades de finques urbanes 1949/  /  1949/  /  

273Contribució territorial rústica / IBI Rústica 1967/  /  1995/  /  

9024Padró cadastral IBI rústica 1993/  /  1993/  /  

634Padró de l'Impost de béns immobles rústics 1996/  /  2002/  /  

9007Padró cadastral sobre l'Impost de béns immobles rústics 1998/  /  1999/  /  

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

284Matrícula industrial 1846/  /  1949/  /  

287Enllumenat plaça Antoni Mª Claret 1927/  /  1977/  /  

287Llibre de registre de contribució industrial 1928/  /  1931/  /  

286Padrons de llicència fiscal industrial i professional 1986/  /  1991/  /  

286Impost d'Activitats Econòmiques 1992/  /  1995/  /  

21/04/2015 Pàgina 97 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

292Repartiment 1875/  /  1940/  /  

213Llista cobratòria del recàrrec per contribució d'immobles, conreu i ramaderia 1892/  /  1893/  /  

274Contribució territorial urbana - repartiment 1894/  /  1921/  /  

274Contribució territorial urbana - padró d'edificis i solars 1894/  /  1943/  /  

213Contribució territorial riquesa urbana. Refunció de l'amillarament i el seus 
apèndixs

1918/  /  1918/  /  

9026Registre fiscal d'edificis i solars 1921/  /  1921/  /  

275Padró d'edificis i solars 1944/  /  1964/  /  

281Declaracions jurades de finques urbanes 1952/  /  1952/  /  

281Relació de declaracions de finques urbanes 1953/  /  1954/  /  

202Registre fiscal de finques (fitxes) 1954/  /  1963/  /  

276Contribució territorial urbana 1965/  /  1989/  /  

210Alteracions i canvis de nom de contribució urbana 1979/  /  1998/  /  

277Padrons IBI urbana 1990/  /  1994/  /  

257Padrons cadastrals de l'IBI Urbana 1990/  /  1995/  /  

631Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1995/  /  1995/  /  

631Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1996/  /  1996/  /  

9007Padró de l'Impost de béns immobles urbans. Padró cadastral de l'impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana)

1996/  /  1999/  /  

631Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1997/  /  1997/  /  

646Padró cadastral IBI Urbana 1997/  /  1997/  /  

631Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1998/  /  1998/  /  

631Padró de l'Impost de béns immobles urbans 1999/  /  1999/  /  

634Padró de l'Impost de béns immobles urbans 2000/  /  2000/  /  

542Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Exempts 2003/  /  2003/  /  

542Padró de l'Impost de béns immobles urbans 2003/  /  2003/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.04.02.07

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Plusvàlues

282Expedients de plusvàlues 1977/  /  1985/  /  

283Ordenança sobre l'increment del valor dels terrenys i fulls de declaració de 
transmissió per practicar les liquidacions

1980/  /  1990/  /  

283Expedients de plusvàlues 1986/  /  1990/  /  

634Plusvàlues. Relació de certificacions 1994/  /  1994/  /  

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)

285Matrícula Industrial 1950/  /  1965/  /  

630Llibre de registre d'altes i baixes a la contribució industrial 1950/  /  1974/  /  

285Padró de llicència industrial 1965/  /  1985/  /  

630Impost industrial llicència fiscal, registre de baixes 1980/  /  1992/  /  

630Altes, baixes i transmissions industrials 1996/  /  1998/  /  

630Matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques. Quotes municipals 1996/  /  2002/  /  

630Padró de l'impost d'activitats econòmiques 1996/  /  2002/  /  

542Expedient administratiu per la reclamació de l'impost sobre activitats 
econòmiques (IAE)

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

293Fulls declaratoris del repartiment general d'utilitats 1921/  /  1928/  /  

303Impost sobre pagaments de sous (Contribució sobre utilitats de la riquesa 
mobiliària - sous dels empleats)

1941/  /  1954/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

290Repartiments impost de consums: blat i sal (repartiments) 1846/  /  1869/  /  

290Impost de consums i sal (repartiments) 1876/  /  1892/  /  

215Resum de consums, i documents esparsos relacionats 1889/  /  1910/  /  

291Impost de consums i sal (Repartiments) 1893/  /  1915/  /  

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

288Impost de cèdules personals. Padrons i llistes cobratòries 1882/  /  1892/  /  

289Padró de l'impost de cèdules personals 1911/  /  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

296Contribució de prestació personal (padró) 1886/  /  1952/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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)

298Patent nacional de circulació d'automòbils 1927/  /  1960/  /  

298Padró de l'impost de circulació vehicles 1967/  /  1986/  /  

299Altes, baixes i transferències padró de vehicles 1968/  /  1975/  /  

300Imposts de Vehicles. Altes, baixes i transferències de vehicles 1976/  /  1981/  /  

300Imposts de Vehicles. Altes, baixes i transferències de vehicles 1982/  /  1986/  /  

9007Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica i altes, baixes i 
transferències

1987/  /  1987/  /  

630Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. Altes, baixes i 
transferències. Padró de carros i remolcs i padró de bicicletes

1988/  /  1988/  /  

201Impost de vehicles de tracció mecànica. Altes A-M 1988/  /  1997/  /  

201Impost de vehicles de tracció mecànica. Baixes N-Z 1988/  /  1997/  /  

201Impost de vehicles de tracció mecànica. Baixes A-M 1988/  /  1997/  /  

201Impost de vehicles de tracció mecànica. Altes N-Z 1988/  /  1997/  /  

9007Transferència de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. Altes, baixes i transferències

1989/  /  1989/  /  

9027Padró de circulació vehicles 1989/  /  1995/  /  

630Transferència de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. Altes, baixes i transferències

1990/  /  1990/  /  

9007Transferència de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. Altes, baixes i transferències

1991/  /  1992/  /  

634Transferència de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. Altes, baixes i transferències

1993/  /  1995/  /  

9007Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. Altes, baixes i 
transferències de vehicles

1996/  /  1996/  /  

9007Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. Altes, baixes i 
transferències de vehicles

1996/  /  1996/  /  

9007Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica. Altes, baixes i 
transferències de vehicles

1996/  /  1996/  /  

9005Altes, baixes i transferències de vehicles 1997/  /  1997/  /  

9005Altes, baixes i transferències de vehicles 1997/  /  1997/  /  

634Transferència de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. Altes, baixes i transferències

1998/  /  1998/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

634Padró de ciclomotors 1998/  /  1998/  /  

638Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1998/  /  1998/  /  

638Enllumenat públic ravals Rovirola i Sta. Eulàlia 1999/  /  1999/  /  

638Padró de ciclomotors 1999/  /  1999/  /  

638Prepadró de ciclomotors 1999/  /  1999/  /  

638Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 1999/  /  1999/  /  

638Altes i baixes del padró de circulació de vehicles - matriculació ciclomotors 1999/  /  2000/  /  

638Altes, baixes i transferències de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM)

1999/  /  2003/  /  

638Altes, baixes i transferències de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM)

1999/  /  2003/  /  

638Prepadró de ciclomotors 2000/  /  2000/  /  

634Padró de l'impost de circulació de vehicles de tracció mecànica 2000/  /  2002/  /  

542Documentació relacionada amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM)

2007/  /  2007/  /  

Codi 101.02.04.02.14

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

HISENDA FISCALITAT Impostos municipals i estatals Arbitris

296Padró de l'arbitri sobre consum d'alcohol, vins i begudes espiritoses 1924/  /  1924/  /  

296Padró d'arbitris sobre els fruits de la terra 1942/  /  1943/  /  

294Padrons d'arbitris i exaccions 1946/  /  1988/  /  

296Arbitri sobre portes que obren a l'exterior i façanes en mal estat 1963/  /  1963/  /  

295Padró: Guarderia rural, escombraries , etc 1989/  /  1995/  /  
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INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.04.03.00

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

HISENDA FISCALITAT Contribucions especials

302Padró contribució especial per al manteniment del camí veïnal Sant Joan d'Oló 
a Horta d'Avinyó

1951/  /  1988/  /  

302Padró contribció especial per al manteniment i conservació del camí veïnal "la 
Salada"

1975/  /  1988/  /  

482Expedient d'imposició de contribució especial per l'execució del projecte 
d'arranjament i reparació de l'avinguda de Manuel López

1994/  /  1994/  /  

480Expedient d'imposició de contribució especial per l'execució del projecte 
urbanització del carrer del Sol i enllumenat de l'Avinguda de Manuel López

1995/  /  1995/  /  

557Expedient d'imposició de contribució especial per l'obra d'arranjament i 
urbanització del Passeig Carme Vidal. Fase III

1998/  /  1998/  /  

542Quotes arranjament i millora de les escales i vials dels pisos de l'Avinguda 
Manuel López

1999/  /  2000/  /  

21/04/2015 Pàgina 103 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.02.04.04.00

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

HISENDA FISCALITAT Drets, taxes i preus públics

299Llibre registre de carruatges, bicicletes i gossos 1939/  /  1943/  /  

296Padró de taxes sobre consums de vi, sidra i alcohols 1943/  /  1944/  /  

299Registres de carruatges i bicicletes 1944/  /  1948/  /  

296Padró de carruatges 1951/  /  1987/  /  

296Padró de bicicletes 1951/  /  1987/  /  

303Taxes i exaccions parafiscals Govern civil (cinema, hostaleria) 1963/  /  1980/  /  

303Taxa 16.02 - Reconeixements, autoritzacions i concursos, viatgers 1963/  /  1985/  /  

296Padró de contribuents per canalons i baixants d'aigua en terrenys del comú 1964/  /  1964/  /  

297FECSA: 1964-1988 1964/  /  1988/  /  

9027Padró de carruatges i bicicletes 1989/  /  1989/  /  

208Rectificacions al padró de la taxa d'escombraries 1991/  /  1993/  /  

209Padró d'agrupació de tributs (tributs locals agrupats) 1996/  /  1996/  /  

209Padró d'agrupació de tributs (tributs locals agrupats) 1997/  /  1997/  /  

209Padró d'agrupació de tributs (tributs locals agrupats) 1998/  /  1998/  /  

208Padró taxa cementiri municipal 1999/  /  1999/  /  

209Padró d'agrupació de tributs (tributs locals agrupats) 1999/  /  1999/  /  

542Taxa de cementiri municipal. Prepadró d'impost sobre la taxa del cementiri 1999/  /  1999/  /  

208Padró taxa cementiri municipal 2000/  /  2000/  /  

208Tributs locals agrupats 2000/  /  2000/  /  

208Padró taxa cementiri municipal 2001/  /  2001/  /  

208Tributs locals agrupats 2001/  /  2001/  /  

208Padró taxa cementiri municipal 2002/  /  2002/  /  

208Tributs locals agrupats 2002/  /  2002/  /  

542Prepadrons de taxes del cementiri i de les escombraries. Altes i modificacions 2004/  /  2004/  /  

542Padró del servei de llar d'infants rural 2006/  /  2006/  /  
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Codi 101.02.04.05.00

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

HISENDA FISCALITAT Multes

302Multes i documentació relacionada 1870/  /  1919/  /  

698Registre general de multes governatives i municipals 1917/  /  1917/  /  

302Multes 1963/  /  1976/  /  

Codi 101.02.04.06.00

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

HISENDA FISCALITAT Quotes d'urbanització

557Expedient d'imposició de quota d'urbanització pel pla parcial residencial (zona 8) 1997/  /  1997/  /  

557Aprovació si s'escau de les quotes urbanístiques del pla parcial residencial 
(zona 8)

1997/  /  1997/  /  

Codi 101.02.05.01.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Municipal

302Actes de la Junta municipal i associats 1881/  /  1924/  /  

Codi 101.02.05.02.00

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

HISENDA JUNTES I COMISSIONS Junta Pericial

304Llibre d'actes de la Junta pericial 1847/  /  1852/  /  

304Llibre d'actes de la Junta pericial 1906/  /  1906/  /  

304Llibre d'actes de la Junta pericial 1917/05/  1931/10/  

304Llibre d'actes de la Junta pericial 1945/07/  1965/03/  

Codi 101.02.06.00.00

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

HISENDA PÒSIT

304Llibre del moviment fons i partes mensuals del pòsit municipal 1957/  /  1984/  /  
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Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.03.02.01.00

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

PROVEÏMENTS Aigües, fonts i safareig Aprofitament de cabals

305Expedient portada d'aigües font de l'Alou, Guell, Deu de Rocabruna 1937/  /  1937/  /  

647Autorització inscripció aprofitament d'aigües subterrànies al Terme municipal de 
Santa Maria d'Oló

2005/  /  2005/  /  

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

305Comunicats d'inspecció d'aigües 1968/  /  1983/  /  

Codi 101.03.05.00.00

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

PROVEÏMENTS Escorxador

306Relació diària d'animals sacrificats 1935/  /  1936/  /  

306Relació setmanal d'animals sacrificats 1952/  /  1954/  /  

Codi 101.03.06.00.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

213Documents esparsos relacionats amb proveïments 1940/  /  1949/  /  

Codi 101.03.06.01.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

Racionament

307Ordres de subministrament i factures 1940/  /  1952/  /  

306Liquidacions i resums de llibres de racionament 1943/  /  1947/  /  

308Correspondència amb la delegació provincial de proveïments 1943/  /  1954/  /  

205Fitxes de proveïment 1945/  /  1955/  /  
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Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.03.06.02.00

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

PROVEÏMENTS Delegació local de 
proveïments

Declaracions i autoritzacions 
de collites i existències

215Llista de declaracions de collites 1936/  /  1936/  /  

308Declaracions possessió bestiar 1943/  /  1943/  /  

387Al·legacions al fiscal provincial de taxes per denúncies per no haver lliurat blat 
al Servicio Nacional del Trigo

1948/  /  1949/  /  

308Declaracions producció cereals, vi 1963/  /  1978/  /  

Codi 101.03.07.00.00

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

PROVEÏMENTS Transport públic

336Petició d'extensió de la línia telefònica i de prolongació de la línia d'autobus que 
arriba a l'Estany

1962/  /  1962/  /  

336Petició de prolongació de la línia d'autobús que arriba fins l'Estany per tal que 
arribi fins Oló

41411962/  /  1962/  /  

308Empresa de transport Sagalés (línia de transports, reducció) 1962/  /  1977/  /  

698Registre de permisos municipals de conductor 1965/  /  1965/  /  

698Llibre registre de llicències municipals per a serveis urbans de transport en 
automòbils lleugers

1965/  /  1973/  /  

Codi 101.03.08.00.00

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

PROVEÏMENTS Juntes i comissions 
municipals

213Constitució Junta Local de Derramas 1943/  /  1943/  /  

Codi 101.04.01.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Centres assistencials

536Expedient de sol·licitud d'autorització administrativa per la creació d'un 
consultori local a Santa Maria d'Oló

1991/  /  1991/  /  

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

364Passis o autoritzacions de desplaçament per a refugiats 1937/  /  1938/  /  
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Codi 101.04.04.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Assistència social

503Expedient de viduïtat 1962/  /  1983/  /  

309Assistència als mutilats i vídues de guerra 1979/  /  1980/  /  

536Memòria del servei d'assistència social. Programa de sensibilització i promoció 
del veïnatge i ajuda mútua. Artés, Avinyó i Sta Maria d'Oló

1988/  /  1989/  /  

536Expedient de l'auxili social. Ajut per a transport pel Taller Arc de Sant Martí de 
Moià

1990/03/20 1990/12/31

536Expedient de l'auxili social. Ajuts socials (exp 5/90 i 9/90) 1990/  /  1990/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària 1990/  /  1990/  /  

536Còpia dels estatuts de l'agrupació d'avis de Sta Maria d'Oló 1990/  /  1990/  /  

536Ajuts transport supramunicipal pel transport al Taller l'Arc de St Martí 1991/  /  1991/  /  

536Memòria del servei d'assistència social. Memòria Moià, l'Estany, Calders, Sta 
Maria d'Oló, Monistrol de Calders

1991/  /  1991/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària. Serveis socials. 
Memòria 1992

1992/  /  1992/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària. Documentació relativa a 
la contractació de l'assistent social

1992/  /  1992/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària.  Serveis socials. 
Programa de coordinació i suport tècnic als Equips Professionals de les UBASP 
de la comarca per l'any 1992

1992/  /  1992/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària. Serveis Socials. 
Memòria 1993

1993/  /  1993/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària. Memòria del programa 
de coordinació i suport tècnic als equips professionals del Servei d'Atenció 
Social Primària dels Ajuntaments de la Comarca (UBASP)

1994/  /  1994/  /  

536Gestió de la unitat bàsica d'assistència social sanitària. Serveis Socials. 
Memòria 1994

1994/  /  1994/  /  

704Serveis socials 1995/  /  1995/  /  

704Serveis socials 1996/  /  1996/  /  

704Serveis socials 1997/  /  1997/  /  

704Serveis socials 1998/  /  1998/  /  

704Serveis socials 1999/  /  1999/  /  

704Serveis socials 2000/  /  2000/  /  
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531Adhesió de l'Ajuntament de Sta Maria d'Oló al projecte de prevenció del 
consum de cannabis en Joves "Per què petes?" de la Fundació Viure i conviure 
de l'obra social de Caixa Catalunya

2006/  /  2006/  /  

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

309Cens obrer fàbrica Manuel López i Joaquim Borràs i altra documentació 
relacionada amb l'empresa

1927/  /  1960/  /  

507Projecte per al pla d'ocupació en col·laboració amb els ajuntaments de la 
Direcció General d'Ocupació, per a la integració laboral d'aturats amb especials 
dificultats d'incorporació al mercat de treball. Departament de Treball - Direcció 
General d'Ocupació

1990/  /  1990/07/25

508Sol·licitud de participació en el pla d'ocupació en col·laboració amb els 
ajuntaments. Integració laboral d'aturats amb especials dificultats d'incorporació 
al mercat de treball, en l'àrea de jardineria i manteniment

1991/02/21 1992/04/27

536Documentació Aula 7. Cursos per aturats i formació ocupacional 1993/  /  1993/  /  

215Contractes d'utilitat social 1997/  /  1998/  /  

502Plans d'ocupació. Convocatòria per a la concessió de subvencions per l'any 
1998 destinats a la contractació de treballadors desocupats per a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social

1998/  /  1998/  /  

502Plans d'ocupació: peó brigada manteniment; treballs d'auxiliar administratiu 1999/  /  1999/  /  

502Expedient de plans d'ocupació 2004. Subvencions per entitats locals 2004/  /  2004/  /  

502Expedient de plans d'ocupació 2005. Subvencions per entitats locals 2005/  /  2005/  /  

502Documentació justificativa de plans d'ocupació pel projecte "pla de suport a la 
brigada municipal" i pel "pla de suport al servei de manteniment i de vigilància a 
les piscines municipals"

2005/  /  2006/  /  

278Plans d'ocupació 2005-2006 2005/  /  2009/  /  

502Expedient de plans d'ocupació 2006. Subvencions per entitats locals 2006/  /  2006/  /  

503Documentació justificativa del pla d'ocupació del projecte "pla de suport a la 
brigada municipal"

2007/  /  2007/  /  
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Codi 101.04.06.00.00

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

SERVEIS SOCIALS Juntes i Comissions, 
Patronats, Junta local de 
Reformes Socials

310Junta local de reformes socials 1925/  /  1925/  /  

310Asociación de cabezas de familia 1925/  /  1968/  /  

310Junta local de protecció de menors 1939/  /  1939/  /  

309Patronat local d'homenatge a la vellesa 1962/  /  1970/  /  

310Patronat local d'homenatge a la vellesa 1971/  /  1981/  /  

Codi 101.05.00.00.00

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

SANITAT

313Reglament de sanitat local 1927/  /  1927/  /  

Codi 101.05.01.00.00

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

SANITAT Cementiri i serveis funeraris

313Reglament per al règim i administració del cementiri de Santa Maria d'Oló 1928/  /  1928/  /  

311Llibre registre de nínxols del cementiri 1928/  /  1948/  /  

Codi 101.05.02.00.00

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

SANITAT Epidèmies i contagis

311Epidèmies i contagis / control epidemiològic 1983/  /  1985/  /  

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

311Llibre registre vacunacions i revacunacions 1927/  /  1961/  /  

311Vacunaciones antidiftéricas 1948/  /  1963/  /  

312Denúncies sanitàries 1952/  /  1971/  /  

311Expedients de campanyes vacunació 1964/  /  1977/  /  
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Codi 101.05.04.00.00

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

SANITAT Personal facultatiu, cos mèdic 
municipal

312Cos mèdic municipal - Expedient de renúncia del metge titular 1927/  /  1927/  /  

Codi 101.05.05.00.00

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

SANITAT Centres sanitaris municipals

313Creació botiquín d'urgències 1963/  /  1977/  /  

Codi 101.05.06.00.00

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

SANITAT Farmàcies

503Guàrdies de la farmàcia. Partits farmacèutics 1983/  /  1989/  /  

Codi 101.05.08.00.00

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

SANITAT Serveis veterinaris

312Campanyes de vacunació antirràbica i contra la febre aftosacens caprí, boví i 
porcí

1953/  /  1973/  /  

313Campanyes de vacunació antirràbica 1974/  /  1985/  /  

Codi 101.05.10.00.00

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

SANITAT Juntes i comissions 
municipals

313Estatuts de la "Asociación de Socorros Mútuos" 1853/  /  1853/  /  

313Actes de la Junta Local de Sanitat 1884/  /  1914/  /  

313Reglament de la junta municipal de sanitat 1927/  /  1927/  /  

213Constitució de la junta del patronat local per al sosteniment del metge local 1946/  /  1946/  /  

313Actes de la Junta Local de Sanitat 1952/  /  1963/  /  

313Junta local de l'associació espanyola de lluita contra el càncer / Creu Roja 
Espanyola

1963/  /  1987/  /  
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Codi 101.06.01.04.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Normes subsidiàries i 
complementàries

315Normes subsidiàries de planejament urbanístic 1978/  /  1991/  /  

560Expedient de modificació de les normes subsidiàries i complementàries. 
Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries (NNSS) de 
planejament urbanístic tipus B i el pla parcial del sector industrial de Santa 
Maria d'Oló

1996/  /  1996/  /  

560Expedient de modificació de les normes subsidiàries i complementàries. 
Modificació puntual de les normes subsidiàries (NNSS) de planejament 
urbanístic tipus B i redacció d'un pla especial previst a la secció VII, zona 
industrial existent (zona 7)

1998/  /  1998/  /  

Codi 101.06.01.06.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Plans parcials

316Projecte de  modificació i delimitació del sòl urbà:1967,1970,1971 1967/  /  1971/  /  

98999 S'ha retornat a l'arxiu d'oficines (2011-11-29)Pla parcial residencial. Text refós i plànols 1995/  /  1995/  /  

558Urbanització del pla parcial residencial. Al·legacions i desestimació recurs al 
projecte de reparcel·lació

1995/  /  1997/  /  

557Còpies d'escriptures de terrenys afectats pel pla parcial residencial (zona 8) 1996/  /  1996/  /  

558Pla parcial residencial. Projecte de reparcel·lació 1996/  /  1996/  /  

559Projecte d'urbanització del pla parcial residencial (zona 8). Text refós i plànols 1997/  /  1997/  /  

560Aprovació inicial del pla parcial industrial de Santa Maria d'Oló. Documentació 
escrita i plànols

1997/04/  1997/04/  

558Reformat del projecte d'urbanització del pla parcial residencial 1998/  /  1998/  /  

558Pla parcial residencial. Projecte de reparcel·lació. Text refós amb els 
expedients d'operacions jurídiques complementàries primer i segon per a la 
seva inscripció al registre de la propietat número 2 de Manresa

1998/  /  1998/  /  

Codi 101.06.01.07.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Plans especials

559Pla especial de transformació d'ús de la zona industrial (antiga fàbrica 
Hemalosa)

1999/02/  1999/02/  
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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

316Estudi de detall dels carrers: Catalunya, Lleida, Girona, Tarragona 1980/  /  1980/  /  

316Estudi de detall del sector nordest 1980/  /  1980/  /  

316Estudi del sector barrio de "Sta. Eulàlia" i del barri de la Rovirola 1981/  /  1981/  /  

Codi 101.06.01.09.00

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

OBRES I URBANISME Planejament Projectes d'urbanització

316Projecte d'urbanització del sector nord de la població 1972/  /  1972/  /  

355Urbanització terrenys situats en sector camp de futbol 1975/  /  1976/  /  

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

558Expedient d'aprovació de projecte de reparcel·lació, compensació i expropiació. 
Reparcel·lació de la zona de desenvolupament residencial (zona 8)

1995/  /  1995/  /  

558Expedient d'aprovació de projecte de reparcel·lació, compensació i expropiació. 
Aprovació inicial del pla de reparcel·lació de la zona de desenvolupament 
residencial (zona 8)

1996/  /  1996/  /  

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

363Delimitació de travesseres y zones urbanes de la carretera de Moià a Calaf per 
Súria (qüestionaris i correspondència)

1969/  /  1976/  /  

363Instruccions per a la tramitació d'expedients d'activitats classificades 1970/  /  1995/  /  

363Correspondència de l'arquitecte municipal 1986/  /  1989/  /  

363Correspondència d'urbanisme 1988/  /  1992/  /  
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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

9045Estudi informatiu Eix transversal de Catalunya 1976/  /  1976/  /  

213Projecte de reforma i ampliació. Assemblea local de la Creu Roja (Moià) 1977/  /  1977/  /  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaAcord per sol·licitar el desplaçament d'un pal telefònic al mig de la Plaça Sant 
Antoni Claret

1978/  /  1978/  /  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaAcord per sol·licitar el desplaçament d'un pal telefònic al mig de la Plaça Sant 
Antoni Claret

1978/  /  1978/  /  

350Informes i estudis 1989/  /  1989/  /  

9045Eix transversal Lleida - Girona - Estudi informatiu. Tom I (Memòria i plànols) 1993/06/  1993/06/  

9046Eix transversal Lleida - Girona - Estudi informatiu. Tom II (Annexos) 1993/06/  1993/06/  

9047Eix transversal Lleida - Girona - Projecte constructiu. Tram Artés-Sta. Maria 
d'Oló. Tom II (memòria i annexos - annexos 15 i 16)

1995/09/  1995/09/  

9047Eix transversal Lleida - Girona - Projecte constructiu. Tram Artés-Sta. Maria 
d'Oló. Tom IV (plec de condicions i pressupost)

1995/09/  1995/09/  

9048Eix transversal Lleida - Girona. Tram: Camí d'Oristà. Projecte de traçat. Tom I 
(memòria i annexos)

1995/12/  1995/12/  

9048Eix transversal Lleida - Girona. Tram: Camí d'Oristà. Projecte de traçat. Tom II 
(annexos 9 i 10)

1995/12/  1995/12/  

9049Eix transversal Lleida - Girona. Tram: Camí d'Oristà. Projecte de traçat. Tom III 
(plànols i pressupost)

1995/12/  1995/12/  

9050Eix transversal Lleida - Girona. Tram: Artés - Santa Maria d'Oló. Projecte 
complementari - Mesures correctores d'impacte ambiental, plantacions i 
hidrosembres

1995/12/  1995/12/  

9051Eix transversal Lleida - Girona. Tram: Santa Maria d'Oló - Fontfreda. Projecte 
complementari - Mesures correctores d'impacte ambiental, plantacions i 
hidrosembres

1995/12/  1995/12/  

647Informes tècnics de l'ajuntament, adreçats a l'ACA, per autoritzacions d'obres 
per activitat ramadera, per planatcions de pollancres i per accessos de l'ADF

2002/  /  2003/  /  

213L'Eix transversal ferroviari en el marc de la nova planificació infrastructural de 
Catalunya

2005/06/  2005/06/  

673Informe del departament de Medi ambient per a la ubicació d'antenes de 
telefonia

2006/  /  2006/  /  
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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

316Denominació de carrers i retolació 1963/  /  1987/  /  

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

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaInforme d'edificabilitat Av. Manuel López 1978/  /  1978/  /  

345Informe urbanístic carrer Major, 10 2122121983/  /  1983/  /  

348Informe de qualificació urbanística 1987/  /  1987/  /  

350Comunicació de permisos concedits per l'Àrea d'Obres Públiques de la 
Diputació per obres en àrea d'influència de les carreteres

1989/  /  1989/  /  

350Qualificacions urbanístiques 1989/  /  1989/  /  

Codi 101.06.03.00.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura

318Construcció murs de contenció a carrer de Vic (1960), Passeig Carme Vidal 
(1967), Passatge Ponts(1968), Barri Sant Tomàs(1970)

1937/  /  1975/  /  

Codi 101.06.03.01.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Obres generals 
d'infrastructura i urbanització

317Clavegueram i pavimentació c/Molí i Vic 1956/  /  1956/  /  

317Expedient d'obres de clavegueram plaça Antoni Mª Claret, pont sobre el torrent 
Gros i ampliació i reparació del passeig Carme Vidal López i caseta 
transformador

1961/  /  1975/  /  

525Projecte d'urbanització del carrer del Mig. Pressupost i amidaments, plànols i 
memòria

1995/  /  1995/  /  

556Projecte d'arranjament i urbanització del Passeig de Carme Vidal. Fase III. 
Projecte tècnic

1996/  /  1996/  /  

556 Conté la divisió del projecte en dues fasesProjecte d'arranjament i urbanització del Passeig de Carme Vidal. Fase III 1996/  /  1996/  /  

9005Estudi de programació de la plaça Sant Antoni Maria Claret 1997/  /  1997/  /  

9005 Conté fotografiesProjecte d'urbanització de la plaça Sant Antoni Maria Claret 1997/  /  1997/  /  
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Codi 101.06.03.02.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Canalització d'aigües, pous

317Projecte de dipòsit regulador d'aigua potable 1972/  /  1972/  /  

Codi 101.06.03.03.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Sanejament

318Clavegueram d'arribada al poble 1937/  /  1937/  /  

318Clavegueram c/ Major 1956/  /  1956/  /  

318Clavegueram plaça Antoni Maria Claret 1971/  /  1975/  /  

318Ampliació clavegueram passatge Ponts, c/Barcelona i torrent Gros 1975/  /  1977/  /  

318Clvegueram Sta. Eulàlia 1977/  /  1977/  /  

318Clavegueram Raval Rovirola  (POIS) 1984/  /  1984/  /  

633Projecte del col·lector del Torrent Xic 1998/  /  1998/  /  
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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

319Pavimentació carrer Major 1957/  /  1957/  /  

319Declaració no utilitat c/ Mendoza 1960/  /  1967/  /  

322Urbanització del carrer Vic i plaça de Catalunya 1964/  /  1964/  /  

319Pavimentació carrer Barcelona 1964/  /  1968/  /  

319Pavimentació Passeig Carme Vidal 1969/  /  1975/  /  

319Pavimentació c/Castell i Sant Jordi 1970/  /  1970/  /  

319Pavimentació c/Borràs 1973/  /  1973/  /  

340Petició veïnal d'ampliar les obres de pavimentació de la pujada a l'església 1976/09/  1976/09/  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaPetició veïnal per a què es pavimenti el carrer Raval 1977/03/  1977/03/  

319Pavimentació c/Sant Antoni, França, Plaça Independència i Major 1977/  /  1980/  /  

319Pavimentació Avda. Catalunya,Tarragona, Lleida i Girona, prolong. Vic i barri 
Sant Tomàs

1982/  /  1982/  /  

320Reparació i refermat dels c/Avda. Manuel López, Plaça St. Antoni Mº Claret i 
c/Major i Barcelona

1986/  /  1990/  /  

320Reparació i refermat dels c/St. Antoni, Barcelona, França, St. Jordi i plaça 
Independència(1º i 2º fase PRAM 1986-1987)

1989/  /  1990/  /  

321Urbanització integral de la prolongació Passeig Carme Vidal (PG 082/90 del 
PUOSC)

1990/  /  1990/  /  

322Refermat i arranjament del Passeig Carma Vidal (Obra 416/91 del PUOSC) 1991/  /  1991/  /  

482 La memòria no està signadaProjecte d'arranjament i reparació de l'avinguda de Manuel López 1994/  /  1994/  /  

636Projecte de pavimentació i voreres. Pavimentació de carrers del nucli del Raval 
de Rovirola

1999/  /  1999/  /  

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

468Expedient de sol·licitud de senyalització viària. Instal·lació de senyal de trànsit 
lluminós

137413741999/  /  1999/  /  
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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

324Projecte conducció fluido elèctric 1956/  /  1956/  /  

324Enllumenat plaça Antoni Mº Claret 1964/  /  1964/  /  

324Enllumenat passeig Carme Vidal 1966/  /  1966/  /  

323Millora enllumentat Públic 1967/  /  1970/  /  

324Projecte enllumentat sector nordest: Catalunya, Lleida, Tarragona i Girona 1980/  /  1980/  /  

324Enlluminat públic ravals Rovirola i Sta. Eulàlia 1981/  /  1981/  /  

324Enllumentat ravals Sta. Eulàlia i c/ del Mig 1983/  /  1983/  /  

480 Anul·lat. Els plànols no estan signatsProjecte d'il·luminació pública parcial 1986/  /  1986/  /  

480Projecte d'enllumenat parcial del tram d'entrada a la població (avinguda Manuel 
López, accés carrer Girona)

1988/  /  1988/  /  

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

213Petició carretera de Santa Maria d'Oló a Sant Joan d'Oló 1926/  /  1926/  /  

325Projecte de prolongació ramal  Ctra. Moià a Calaf i urbanització plaça per 
Ajuntament

1932/  /  1932/  /  

325Urbanització antic camí Cementiri amb ctra. circumval.lació 1935/  /  1935/  /  

326Cami del Cementiri 1935/  /  1935/  /  

325Projecte  ctra. de Sta. Mª d'Oló a "Creu de Puynaró" 1951/  /  1951/  /  

325Construcció camí "La Salada" des de Sta. Mº fins serra Turigues 1956/  /  1956/  /  

325Pavimentació del camí dirigit cap a la plaça Major , punt de "Cal Nanjo" fins 
Cementiri

1960/  /  1960/  /  

326Pasarel.la Riera d'Oló 1960/  /  1970/  /  

326Cami Cal Ximenes 1966/  /  1966/  /  

326Cami de l'Estany 1969/  /  1969/  /  

326Acondicionament i millora camí Sant Joan d'Oló 1970/  /  1970/  /  

325Acondicionament, pavimentació i explanació camí "La Salada" (1º i 2º fase) 1980/  /  1981/  /  

325Acondicionament dels camins: "Raval de Sta. Eulàlia" i " Camí Veïnal de Vic" 
(1º i 2º fase)

1982/  /  1984/  /  

326Pavimentaió dels accessos a la ctra. de Moià (POSC obra 292/1983) 1983/  /  1983/  /  
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Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

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

326Parc Infantil plaça Antoni Mª i Claret, 1966 1960/  /  1983/  /  

Codi 101.06.03.10.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Telecomunicacions

327Clavegueram Torrent Gros 1970/  /  1972/  /  

343CTNE (Telefónica). Ampliació xarxa 1981/  /  1981/  /  

328Clavegueram Torrent Xic 1982/  /  1984/  /  

327Ampliació Col.lector del Torrent Gros, (POISC/1985) 1985/  /  1985/  /  

329Sanejament i Depuració d'aigües residuals Raval Rovirola ( PCAL/1988 ) 1988/  /  1989/  /  

328Ampliació col.lectors Torrent Gros i Xic, (PCAL/89) 1989/  /  1989/  /  

Codi 101.06.03.11.00

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

OBRES I URBANISME Obres d'infrastructura Electrificació

323Electrificació rural (Expedient tècnic i expedient administratiu) 1969/  /  1969/  /  

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

278Projecte de clausura i restauració de l'abocador municipal 1995/  /  1995/  /  
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Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.06.04.00.00

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

OBRES I URBANISME Immobles municipals: 
construcció i manteniment

330Projecte per construcció cementiri 1888/  /  1888/  /  

330Cosntrucció Cementiri i reparació: 1927 i 1969, 1985 1927/  /  1969/  /  

335Plànols escola nacional 15151928/  /  1928/  /  

335Projecte de reforma de la Casa consistorial 12121929/  /  1929/  /  

335Projecte escoles 13131929/  /  1929/  /  

215Plànol (façana i dues plantes), d'edifici no identificat 1930/  /  1930/  /  

416Projecte de construcció d'escoles unitàries 1955/  /  1955/  /  

330Reforma vivenda mestra i reparació escola Mixta 1963/  /  1968/  /  

330Construcció de nínxols: 1963,1967,1970,1973 1963/  /  1973/  /  

331Complex poliesportiu, piscina i pista 1969/  /  1980/  /  

330Centre Sanitari, casa del metge i vivenda secretari 1971/  /  1971/  /  

331Avanprojecte destinat a Casa Consistorial i vivendes 1977/  /  1977/  /  

334Restauració del Centre 1983/  /  1985/  /  

331Construcció escala i forjat den l'edifici Ajuntament c/Barcelona s/n 1984/  /  1984/  /  

332Projecte bàsic i d'execució acabament pavelló d'esports 1985/  /  1985/  /  

332Cobriment Pista poliesportiva 1985/  /  1985/  /  

482Projecte de restauració parcial al cementiri de Santa Maria d'Oló 1985/  /  1985/  /  

333Projecte i obres pista poliesportiva (1ª i 2ª fase) 1985/  /  1986/  /  

331Adequació d'edifici per a Guarderia i dependències municipals 1986/  /  1986/  /  

633Expedient de construcció/manteniment d'instal·lació esportiva. Avantprojecte de 
l'arranjament dels vestuaris i de l'acabament del pavelló d'esports

1989/  /  1989/  /  

633Immobles municipals: construcció i manteniment. Rehabilitació d'edifici per 
ajuntament i altres dependències municipals. Memòria, amidaments i 
pressupost

1995/  /  1995/  /  

511Projecte de rehabilitació de les antigues escoles per dispensari i llar d'avis. 
Pressupost. Plec de condicions. Memòria i annexos

2000/  /  2000/  /  

506Avantprojecte del condicionament de les instal·lacions i serveis de la piscina 
municipal de la vila de Santa Maria d'Oló

2002/  /  2002/  /  

509 exemplar anul·latProjecte bàsic i d'execució de l'edifici "El Casal" destinat a activitats per a joves 2003/  /  2003/  /  

673Pressupost projecte d'ajardinament entorn ajuntament 2003/  /  2003/  /  
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505Projecte per la reforma i condicionament de la piscina municipal. Aprovació 
inicial

2005/  /  2005/  /  

509Expedient de l'aprovació del projecte "Reforma de l'antic Centre Catòlic i la 
seva adaptació com a Casal per a Joves"

2005/  /  2005/  /  

509Pla de seguretat i salut del projecte: Reforma de l'antic Centre Catòlic i la seva 
adaptació com a Casal per a Joves a Sta Maria d'Oló

2006/  /  2006/  /  

509 Conté també el visat del control de qualitat, la nota d'encàrrec i la 
designació del coordinador de seguretat

Projecte executiu per la reforma de l'antic Centre Catòlic i la seva adaptació 
com a Casal per a joves. Memòria, pressupost, plecs de condicions i projecte 
bàsic

2006/  /  2006/  /  

506Pla de seguretat i salut. Reforma i condicionament de la piscina municipal de 
Santa Maria d'Oló

2007/  /  2007/  /  

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

328Llicències d'ocupació d'espais públics 1960/  /  1986/  /  

336Ocupació via pública amb material per a la construcció de mur a l'interior de la 
fàbrica

16161966/  /  1966/  /  

338Autorització per instal·lar caseta de tir i taula de venda de cocos durant la festa 
major

18181970/  /  1970/  /  

340Llicència per acotar gual i posar senyal de prohibit aparcar 21211975/  /  1975/  /  

340Llicència per posar parada de xurros durant la festa major 16161976/  /  1976/  /  

340Llicència per posar caseta de tir durant la festa major 17171976/  /  1976/  /  

340Llicència per acotar gual i posar senyal de prohibit aparcar 35351976/  /  1976/  /  

341Permís municipal per a parada de fruis secs i caseta de tir pels dies de la Festa 
Major

18181977/  /  1977/  /  

342Instal·lació de caseta de venda de xurros per la festa major 20201979/  /  1979/  /  

343Permisos d'instal·lació de parades per a la festa major 1981/  /  1981/  /  

344Instal·lació de "Baby infantil" i caseta de tir (festa major) 1231231982/  /  1982/  /  

Codi 101.06.06.01.01

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

OBRES I URBANISME Vialitat Llicències d'ocupació espais 
públics

Col·locació de guals, marquesines i 
tenderols

342Acotament i senyalització de gual d'accés als garatges 54541980/  /  1980/  /  
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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

335Construir casa 111884/  /  1884/  /  

335Llicències d'obres particulars 1884/  /  1960/  /  

335 confluència camí de Vic amb carrer MajorConstruir casa 111885/  /  1885/  /  

335Construcció d'un edifici fàbrica 111899/  /  1899/  /  

335Construcció mur de contenció 111903/  /  1903/  /  

335Construcció murs de contenció 221903/  /  1903/  /  

335Construcció mur de contenció 111904/  /  1904/  /  

335Construcció de pas per a carruatges 111916/  /  1916/  /  

335Esplanar terrenys 111921/  /  1921/  /  

335Construcció de cobert 111926/  /  1926/  /  

335Reformes a la casa 221926/  /  1926/  /  

335 inclou plànolConstrucció de cobert 331926/  /  1926/  /  

335 hi ha plànol planta, en full quadriculat, que pot correspondre a una 
altra llicència

Obres interiors 441926/  /  1926/  /  

335Confirmació d'afrontacions 551926/  /  1926/  /  

335reformes exteriors 661926/  /  1926/  /  

335Construcció casa 771926/  /  1926/  /  

335Construcció de bassa en zona de servitut de la carretera 111927/  /  1927/  /  

335Construcció d'una casa de planta baixa i pis 221927/  /  1927/  /  

335 inclou plànolsConstrucció de casa i paret 331927/  /  1927/  /  

335 inclou plànolConstrucció de casa 441927/  /  1927/  /  

335Reformes en casa existent 551927/  /  1927/  /  

335 inclou plànolConstruir un cobert 661927/  /  1927/  /  

335Reconstrucció de pared en un solar 771927/  /  1927/  /  

335Ampliació d'una finestra 881927/  /  1927/  /  

335Arrebossar façana 991927/  /  1927/  /  

335Reformes interiors 10101927/  /  1927/  /  

335Reformes interiors 11111927/  /  1927/  /  

335 inclou plànolConstrucció de bassa per a bòbila 12121927/  /  1927/  /  
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335Reformes habitatge 13131927/  /  1927/  /  

335Col·locació de barana 111928/  /  1928/  /  

335Instal·lació de tanca provisional 221928/  /  1928/  /  

335Aixecar paret 331928/  /  1928/  /  

335Arrebossar façana 441928/  /  1928/  /  

335Construir balcó 551928/  /  1928/  /  

335Construir balcó 661928/  /  1928/  /  

335Construcció de forn de pa 771928/  /  1928/  /  

335Construir terrat 881928/  /  1928/  /  

335Arrebossar façana 991928/  /  1928/  /  

335Arrebossar façana 10101928/  /  1928/  /  

335Refonamentar forn 11111928/  /  1928/  /  

335Construcció de cuina 12121928/  /  1928/  /  

335Construcció edifici de nova planta 13131928/  /  1928/  /  

335Reconstrucció de cobert 14141928/  /  1928/  /  

335Construcció de claveguera des del carrer major a claveguera existent a carrer 
de al Pau

16161928/  /  1928/  /  

335Construcció de clavaguera al carrer de la Pau 17171928/  /  1928/  /  

335Construcció de casa de planta baixa i pis 18181928/  /  1928/  /  

335Construcció d'una bassa al camí de Santa Maria d'Oló a la carretera 19191928/  /  1928/  /  

335Reconstrucció Can Jan Cinto i Can Quatre Faves 111929/  /  1929/  /  

335Reconstrucció façanes 221929/  /  1929/  /  

335Plànols de la casa propietat de J. P. 331929/  /  1929/  /  

335 Actuen els propietaris de diferents cases dels carrers, que són 
esmentades pels mots

Construcció claveguera carrer del molí i carrer Vic 441929/  /  1929/  /  

335Obertura de porta exterior 661929/  /  1929/  /  

335Blanquejar façanes 771929/  /  1929/  /  

335Ampliació obertures 881929/  /  1929/  /  

335Anivellament terreny en zona d'influència de la carretera 991929/  /  1929/  /  

335Col·locació de portes vidrieres 10101929/  /  1929/  /  

335Construcció de voreres en un camp 11111929/  /  1929/  /  

335Construcció fàbrica 111930/  /  1930/  /  

335Aixecar part devantera de la casa 221930/  /  1930/  /  
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335Enderroc i reconstrucció d'habitatge 331930/  /  1930/  /  

335Col·locació de canaleres i arrebossat façana 441930/  /  1930/  /  

335Arrebossar i col·locar canaleres 551930/  /  1930/  /  

335Plànol façana 771930/  /  1930/  /  

335Projectede casa 111931/  /  1931/  /  

335Projecte de casa 221931/  /  1931/  /  

335Plànol magatzem 331931/  /  1931/  /  

335Construcció de mur de tanca definitiva 111932/  /  1932/  /  

335Establiment de pas per a carruatges 221932/  /  1932/  /  

335Construcció d'un mur de tanca definitiva i una casa de planta baixa 331932/  /  1932/  /  

335Obertura de finestra 111933/  /  1933/  /  

335Establiment de pas per a carruatges 221933/  /  1933/  /  

335Plànols de magatzem 331933/  /  1933/  /  

335Construcció d'una tanca definitiva en una llargada de 50 metres 441933/  /  1933/  /  

335Projecte d'habitatge 551933/  /  1933/  /  

335Construcció de casa de planta baixa de 20 metres linials de façana 111934/  /  1934/  /  

335Projecte habitatge 111935/  /  1935/  /  

335Plànol d'habitatge de planta baixa 221935/  /  1935/  /  

335Plànol de casa aparellada de planta baixa 111936/  /  1936/  /  

335Obertura de finestra en façana 111940/  /  1940/  /  

335Obertura de finestres i porta al Centre Catòlic 111942/  /  1942/  /  

335Construcció d'habitatge de dues plantes 111946/  /  1946/  /  

335Col·locació de cables en la fàbrica 221946/  /  1946/  /  

335Reforma habitatge 331946/  /  1946/  /  

335Continuació edificació de casa 111947/  /  1947/  /  

335Contrucció d'habitatge de dues plantes 221947/  /  1947/  /  

335Reforma façana 331947/  /  1947/  /  

335Instal·lació d'aparell de cinema 441947/  /  1947/  /  

335Projecte de casa de planta baixa 551947/  /  1947/  /  

335Projecte d'habitatge de dues plantes 111948/  /  1948/  /  

335Construcció d'un pis addicional 111950/  /  1950/  /  

335Construcció de dipòsit per a palla 221950/  /  1950/  /  
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335Projecte de casa de planta baixa 331950/  /  1950/  /  

335Plànols edifici planta baixa 441950/  /  1950/  /  

335Construcció de nou pis sobre casa construïda 111952/  /  1952/  /  

335extracció de terres de pati particular 221952/  /  1952/  /  

335Construcció de casa (soterrani i pis) 111953/  /  1953/  /  

335Construcció de casa-torre en terrenys de la fàbrica (actual ajuntament) 221953/  /  1953/  /  

335Obertura de camí carreter del carrer Raval a propietat particular 331953/  /  1953/  /  

335Construcció de garatge 111955/  /  1955/  /  

335Construcció de terrassa 221955/  /  1955/  /  

335Construcció planta baixa i soterrani per ampliar habitatge 331955/  /  1955/  /  

335Reforma façana 441955/  /  1955/  /  

335Reforma façana 551955/  /  1955/  /  

335Modificació finestra 111956/  /  1956/  /  

335Fer tancament al pati 221956/  /  1956/  /  

335Fer paret de tancament de cobert 331956/  /  1956/  /  

335Reconstrucció edifici 441956/  /  1956/  /  

335Construcció gararge dins terreny propi 551956/  /  1956/  /  

335Construcció de pis addicional damunt edifici existent 661956/  /  1956/  /  

335Construcció de balcó en façana 771956/  /  1956/  /  

335Aixamplar finestra 881956/  /  1956/  /  

335Projecte de casa (plànols) 111957/  /  1958/  /  

335Projecte de casa (plànol) 221957/  /  1958/  /  

335Projecte de casa de dues plantes 111959/  /  1959/  /  

335Reparar cobert i aixecar-ne paret 221959/  /  1959/  /  

335Expedient de llicència d'obres per a fer una paret i escala 111960/  /  1960/  /  

335Expedient de llicència d'obres per obertura d'un camí per a carro 221960/  /  1960/  /  

335 inclou sol·licitud de llicència d'activitat com a barExpedient de llicència d'obres per obertura de portal i conducció d'aigües 
residuals a cloaca

331960/  /  1960/  /  

335Expedient de llicència d'obres per obertura de portal 441960/  /  1960/  /  

336Llicències d'obres de particulars 1961/  /  1967/  /  

336Instal·lar escomesa d'electricitat 111962/  /  1962/  /  

336Arrebossar i blanquejar façanes 221962/  /  1962/  /  
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336Adequar paret convent 331962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 441962/  /  1962/  /  

336Construir balcó 551962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 661962/  /  1962/  /  

336Construir dos balcons 771962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes i obrir portal 881962/  /  1962/  /  

336Reforma de portal i finestres 991962/  /  1962/  /  

336Cobrir garatge 10101962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes i modernitzar portes exteriors 11111962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 12121962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes i modernitzar portes 13131962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 14141962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 15151962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 16161962/  /  1962/  /  

336Arreglar paviment 17171962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 18181962/  /  1962/  /  

336Obrir pas fins a carrer de l'església 19191962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 20201962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 21211962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 22221962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 23231962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 24241962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 25251962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 26261962/  /  1962/  /  

336Construir balcó 27271962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 28281962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 29291962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 30301962/  /  1962/  /  

336Modificar portes exteriors 31311962/  /  1962/  /  

336Modificació porta exterior 32321962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 33331962/  /  1962/  /  

336Obrir portal i cobrir part d'edifici en runes 34341962/  /  1962/  /  
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336Construir balcó i connectar canaleres al clavegueram 34341962/  /  1962/  /  

336Colocar barana 35351962/  /  1962/  /  

336Arrebossar i blanquejar edifici 36361962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 37371962/  /  1962/  /  

336Instal·lar caseta de tir durant la Festa Major 38381962/  /  1962/  /  

336Col·locar taules per vendre refrescos i servir menjars durant la festa major 40401962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 42421962/  /  1962/  /  

336Arrebossar edifici 43431962/  /  1962/  /  

336Decorar i pintar façana del Centre Catòlic 44441962/  /  1962/  /  

336Arrebossar i blanquejar façanes 45451962/  /  1962/  /  

336Arrebossar edifici 46461962/  /  1962/  /  

336Arrebossar i blanquejar façanes 47471962/  /  1962/  /  

336Arrebossar edifici 48481962/  /  1962/  /  

336Arrebossar façanes 49491962/  /  1962/  /  

336Arrebossat d'edifici 50501962/  /  1962/  /  

336Col·locar rètol de perruqueria de senyores 51511962/  /  1962/  /  

336Obertura de portal 52521962/  /  1962/  /  

336 Inclou petició de l'ajuntament a la Diputació, d'exempció de taxesAutorització obres de portada d'aigües als ravals Santa Eulàlia i Rovirola 53531962/  /  1962/  /  

336Arrebossat edifici 55551962/  /  1962/  /  

336Arrebossar edifici 56561962/  /  1962/  /  

336Llicència ocupació plaça per obres de construcció del campanar 111963/  /  1963/  /  

336Obres reparació de teulada 221963/  /  1963/  /  

336Obres de reparació i ampliació 331963/  /  1963/  /  

336Reparació de teulada 441963/  /  1963/  /  

336Obres d'obertura de 3 portals 551963/  /  1963/  /  

336Reparació i ampliació de teulades i arrebossar façanes 661963/  /  1963/  /  

336Construcció de cobert 771963/  /  1963/  /  

336Reparació teulada i aixecar-la 40 centímetres 881963/  /  1963/  /  

336Llicència d'obertura de rases per instal·lació de tubs de clavegueram 991963/  /  1963/  /  

336Arrebossat de façana, ampliació balcó, construcció de vorera 10101963/  /  1963/  /  

336Obres de reparació i aixecament de la casa 11111963/  /  1963/  /  

336Aixecar la casa 12121963/  /  1963/  /  
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336Arrebossat i blanquejament d'edifici 13131963/  /  1963/  /  

336Obertura rasa per passar cables 14141963/  /  1963/  /  

336Moviment de terres i anivellament 15151963/  /  1963/  /  

336Construcció vorera 16161963/  /  1963/  /  

336Moviment de terres i anivellament 17171963/  /  1963/  /  

336Obres de reforma 111964/  /  1964/  /  

336Enderroc i reconstrucció de paret exterior 221964/  /  1964/  /  

336Eixamplament de portal 331964/  /  1964/  /  

336Construcció de plataforma i escala 441964/  /  1964/  /  

366Construcció d'estable i cort 551964/  /  1964/  /  

336Construcció de cobert per a garatge 661964/  /  1964/  /  

336Construcció d'habitatge unifamiliar 771964/  /  1964/  /  

336Construcció de magatzem industrial 881964/  /  1964/  /  

336Construcció de dos sostres nous en l'interior de la casa 991964/  /  1964/  /  

336Eliminació de colomar i reparació de teulada 10101964/  /  1964/  /  

336Construcció de nau industrial 11111964/  /  1964/  /  

336Refer sostres 111965/  /  1965/  /  

336Construcció de cobert 221965/  /  1965/  /  

336Obertura de finestres i construcció de golfes 331965/  /  1965/  /  

336Arrebossar façana, engrandir finestra i obrir portal 441965/  /  1965/  /  

336Construcció de claveguera de desguàs 661965/  /  1965/  /  

336Pavimentació planta baixa 771965/  /  1965/  /  

336Habilitació de dues habitacions 881965/  /  1965/  /  

336Aixecament i substitució de part de la teulada 991965/  /  1965/  /  

336Construcció de cobert 10101965/  /  1965/  /  

336Enderrocar dues cases i aprofitar parets de tancament 12121965/  /  1965/  /  

336Aixecament i substitució de teulada 13131965/  /  1965/  /  

336Construcció de corral per a porcs 14141965/  /  1965/  /  

336Trasllat de taller de fusteria 15151965/  /  1965/  /  

336Construcció d'edifici d'una planta i mur 16161965/  /  1965/  /  

336Construcció de conducció d'aigua potable 17171965/  /  1965/  /  

336Construcció de nau per a artesania tèxtil 18181965/  /  1965/  /  
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336Aixecament de mur a l'hort 111966/  /  1966/  /  

336Extracció de terres 221966/  /  1966/  /  

336Construcció d'un cobert 331966/  /  1966/  /  

336Construcció de parets mitgeres i murs 441966/  /  1966/  /  

336Instal·lació de canonada per a claveguera 551966/  /  1966/  /  

336Instal·lació de línia elèctrica subterrània 661966/  /  1966/  /  

336Construcció de paret de tanca 771966/  /  1966/  /  

336Obres d'adaptació d'edifici industrial 881966/  /  1966/  /  

336Llicència d'activitats hostal 991966/  /  1966/  /  

336Col·locació de clavegueres 10101966/  /  1966/  /  

336Arrebossat de façanes i col·locació de canaleres 11111966/  /  1966/  /  

336Arrebossat i blanqueig de façanes 12121966/  /  1966/  /  

336Repàs de blanqueig de façana 13131966/  /  1966/  /  

336Ampliació de quiosc de llibres i revistes 14141966/  /  1966/  /  

336Passar canonada d'aigua potable 15151966/  /  1966/  /  

336Repassar i arrebossar façana principal i reparar altre paret 17171966/  /  1966/  /  

336Anivellament de terres 18181966/  /  1966/  /  

336Instal·lació de canonada per a claveguera 19191966/  /  1966/  /  

336Modificació façana i aixecar teulada 20201966/  /  1966/  /  

336Pavimentació de via pública 21211966/  /  1966/  /  

336Refer teulada 22221966/  /  1966/  /  

336Obertura d'aparador 23231966/  /  1966/  /  

336Construcció d'un cobert 24241966/  /  1966/  /  

336Hostal Santa Maria 25251966/  /  1966/  /  

336Instal·lar canonada subterrània per a claveguera 111967/  /  1967/  /  

336Transformació de balcó en galeria i adequació habitació 221967/  /  1967/  /  

336Excavació de terres 331967/  /  1967/  /  

336Construcció d'habitació menjador 441967/  /  1967/  /  

336Excavació de terres 551967/  /  1967/  /  

336Construcció de terrassa 661967/  /  1967/  /  

336Construcció d'un garatge 771967/  /  1967/  /  

336Refer paret del darrera 881967/  /  1967/  /  
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336Fer fonaments i anivellar terreny 991967/  /  1967/  /  

336Construcció de mur 10101967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici magatzem 11111967/  /  1967/  /  

336Construcció de casa 12121967/  /  1967/  /  

336Excavació de terreny 13131967/  /  1967/  /  

336Arrebossar paret lateral 14141967/  /  1967/  /  

336Anivellament i excavació de terreny 15151967/  /  1967/  /  

336Construcció de terrassa, bany i habitació 16161967/  /  1967/  /  

336Construcció de canonada de claveguera 17171967/  /  1967/  /  

336Tapar cisterna, pavimentar interiors de la casa i fer escomesa de la claveguera 18181967/  /  1967/  /  

336Extracció de terres i anivellament de via pública 19191967/  /  1967/  /  

336Construcció de cobert 20201967/  /  1967/  /  

336Reparació de sostre interior 22221967/  /  1967/  /  

336Pavimentació de pati interior 23231967/  /  1967/  /  

336Construcció de paret de tancament 24241967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici 25251967/  /  1967/  /  

336Construcció claveguera 26261967/  /  1967/  /  

336Enderroc de paret de tancament, i anivellament 27271967/  /  1967/  /  

336Construcció de nau industrial i habitatge 28281967/  /  1967/  /  

336Instal·lació de canonada per a conduccions d'aigua i d'aire comprimit 29291967/  /  1967/  /  

336Aixecar paret 30301967/  /  1967/  /  

336Aixecar paret lateral 31311967/  /  1967/  /  

336Ampliació i condicionament del camí del raval de Santa Eulàlia fins al terreny 32321967/  /  1967/  /  

336Arranjament façana frontal de l'església parroquial (eliminar arrebossat deixant 
la pedra), i arrebossar rectoria

33331967/  /  1967/  /  

336Renovar sostre, condicionar planta tercera 34341967/  /  1967/  /  

336Construcció garatge 35351967/  /  1967/  /  

336Reparació teulada casa i fer teulada en cobert 36361967/  /  1967/  /  

336Eixamplament del camí de Santa Maria d'Oló al raval Rovirola (part final del 
carrer major del Raval)

37371967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici de dues plantes 38381967/  /  1967/  /  

336Construir cuina i posar mosaic 39391967/  /  1967/  /  

336Pavimentació de la via pública 40401967/  /  1967/  /  
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336Renovació teulada 41411967/  /  1967/  /  

336Renovació teulada 42421967/  /  1967/  /  

336Construcció de sostre i construcció de cambra-cuina 43431967/  /  1967/  /  

336Construcció de cobert a fàbrica 44441967/  /  1967/  /  

336Substituir sostre, obrir portal 45451967/  /  1967/  /  

336Construir un cobert 46461967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici de planta baixa i pis 47471967/  /  1967/  /  

336Reforma i consolidació d'edifici de planta baixa i pis 48481967/  /  1967/  /  

336Costrucció d'edifici de planta baixa i pis 49491967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici 50501967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici de planta baixa i pis 51511967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici granja 52521967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici destinat a cort de porcs 53531967/  /  1967/  /  

336Construcció d'edifici de planta baixa i pis 54541967/  /  1967/  /  

337Excavació de terreny 111968/  /  1968/  /  

337Excavació terreny 221968/  /  1968/  /  

337Construcció de mur de contenció 331968/  /  1968/  /  

337Acotar gual d'accés al garatge 441968/  /  1968/  /  

337Construcció de cobert per magatzem de gra 551968/  /  1968/  /  

337Construcció d'escala exterior 661968/  /  1968/  /  

337Construcció de cobert annex a la casa 771968/  /  1968/  /  

337Substitució de dos sostres i ampliació de finestra 881968/  /  1968/  /  

337Construcció de cobert en pati posterior 991968/  /  1968/  /  

337Obertura de finestra 10101968/  /  1968/  /  

337Enderroc i reconstrucció d'un cobert 11111968/  /  1968/  /  

337Obres d'eixamplament de portal 12121968/  /  1968/  /  

337Construcció d'habitatge 13131968/  /  1968/  /  

337Arrebossar façana lateral i ampliar finestra 14141968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici destinat a granja 15151968/  /  1968/  /  

337Excavació i anivellament de terreny 16161968/  /  1968/  /  

337Obertura de portal 17171968/  /  1968/  /  

337Aixecar teulada 18181968/  /  1968/  /  
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337Instal·lació de claveguera 19191968/  /  1968/  /  

337Enderroc d'edifici 20201968/  /  1968/  /  

337Construcció de garatge 21211968/  /  1968/  /  

337Obertura de portal a la via pública 22221968/  /  1968/  /  

337Ampliació de finestra 23231968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici de planta baixa i pis 24241968/  /  1968/  /  

337Granja avícola 25251968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici de planta baixa i pis 26261968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici destinat a cort de porcs 27271968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici de planta baixa i dos pisos 28281968/  /  1968/  /  

337Construcció edifici planta baixa i dos pisos 29291968/  /  1968/  /  

337Construcció edifici destinat a garatge i granja 30301968/  /  1968/  /  

337Construcció de magatzem de gransi ferratges 31311968/  /  1968/  /  

337Construcció de cobert 32321968/  /  1968/  /  

337Construcció d'edifici de planta baixa i pis 33331968/  /  1968/  /  

337Llicències d'obres de particulars 1968/  /  1969/  /  

337Construcció d'edifici 111969/  /  1969/  /  

337Renovació de teulada i aixecament de sostre 221969/  /  1969/  /  

337Aixecar nova planta en edifici en construcció 331969/  /  1969/  /  

337Construcció de magatzem i altell 441969/  /  1969/  /  

337Cessió i eixamplament de vials 551969/  /  1969/  /  

337Construcció de casa-habitatge 661969/  /  1969/  /  

337Construcció d'un cobert en el pati exterior 771969/  /  1969/  /  

337Pavimentació de tram de vial 881969/  /  1969/  /  

337Reparació teulada 991969/  /  1969/  /  

337Construcció d'escala exterior 10101969/  /  1969/  /  

337Reparació i susbtitució de teulada 11111969/  /  1969/  /  

337Aixecar pis en edifici en construcció 13131969/  /  1969/  /  

337Construcció de cobert per a garatge, obrir porta, rebaixar pati 14141969/  /  1969/  /  

337Obrir portal 15151969/  /  1969/  /  

337Reparació de teulada 16161969/  /  1969/  /  

337Instal·lar valla de tancament 17171969/  /  1969/  /  
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337Construcció de magatzem 18181969/  /  1969/  /  

337Obrir porta i construcció d'un cobert destinat a garatge 19191969/  /  1969/  /  

337Construcció de golfes 20201969/  /  1969/  /  

337Construcció de magatzem 21211969/  /  1969/  /  

337Cobrir golfes d'uralita i aixecar parets 22221969/  /  1969/  /  

337Col·locació de mosaic en planta segona 23231969/  /  1969/  /  

337Construcció de cobert 24241969/  /  1969/  /  

337Reconstrucció d'esacla i sostre i obertura de finestra 25251969/  /  1969/  /  

337Instal·lar canonada d'aigua potable per sota la carretera de la Salada 26261969/  /  1969/  /  

337Construcció de cobert 27271969/  /  1969/  /  

337Convertir dues finestres en balcons 28281969/  /  1969/  /  

337Construcció i ampliació d'edifici 29291969/  /  1969/  /  

337Construcció de magatzem-garatge 30301969/  /  1969/  /  

337Construcció magatzem de grans i forratges 31311969/  /  1969/  /  

337Ampliació de la casa 32321969/  /  1969/  /  

337Construcció d'un magatzem 33331969/  /  1969/  /  

337Ampliació d'edifici en construcció 34341969/  /  1969/  /  

337Ampliació d'edifici en construcció 35351969/  /  1969/  /  

337Ampliació de casa 36361969/  /  1969/  /  

337Construcció d'edifici habitatge 37371969/  /  1969/  /  

337Informe tècnic de delimitació de solars al carrer Castell 38381969/  /  1969/  /  

338Ampliació d'edifici 111970/  /  1970/  /  

338Magatzem industrial annex a indústria tèxtil 221970/  /  1970/  /  

338Construcció magatzem 331970/  /  1970/  /  

338Construcció de cuina, cambra de bany i cambra, i magatzem 441970/  /  1970/  /  

338Construcció de cobert amb teulada d'uralita 551970/  /  1970/  /  

338Reparació teulada i construcció fossa sèptica 661970/  /  1970/  /  

338Obrir portal al mur de façana 771970/  /  1970/  /  

338Construcció d'un cobert 881970/  /  1970/  /  

338Substitució teulada, cobrir terrassa i rpassar façana 991970/  /  1970/  /  

338Substitució de sostres i construcció de terrassa 10101970/  /  1970/  /  

338Canvi de bigues i allargar terrassa i convertir-la en menjador 11111970/  /  1970/  /  
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338enderroc de paret 12121970/  /  1970/  /  

338Reconstruir sostres i col·locar porta d'entrada 13131970/  /  1970/  /  

338Substituir dos sostres, canviar porta i arrebossar façanes 14141970/  /  1970/  /  

338Construcció de cuina, construcció de cambra de bany 15151970/  /  1970/  /  

338Construcció de garatge 16161970/  /  1970/  /  

338Reparació de porxo, substitució de teules per uralita 17171970/  /  1970/  /  

338Construcció de cobert amb pilars i teulada d'uralita destinat a paller 19191970/  /  1970/  /  

338Obertura d'una rasa per instal·lar aigua a granja 20201970/  /  1970/  /  

338Creuar carretera amb línia elèctrica 21211970/  /  1970/  /  

338Reforma interior 22221970/  /  1970/  /  

338Construcció de paret 23231970/  /  1970/  /  

338Construcció de mur de contenció 24241970/  /  1970/  /  

338Eliminació d'envà interior 25251970/  /  1970/  /  

338Aixecar teulada del magatzem 26261970/  /  1970/  /  

338Modificar portal i reforma escala d'accés 27271970/  /  1970/  /  

338Construcció de paret mitgera 28281970/  /  1970/  /  

338Arrebossar façana de la rectoria 29291970/  /  1970/  /  

338Tapar escala d'accés al pis superior 30301970/  /  1970/  /  

338Aixecar cobert 31311970/  /  1970/  /  

338Obres menors de reparació 32321970/  /  1970/  /  

338Reparació i nou condicionament 33331970/  /  1970/  /  

338Llicències d'obres de particulars 1970/  /  1971/  /  

338Construcció de murs 111971/  /  1971/  /  

338Reparació balcó 221971/  /  1971/  /  

338Reparar sostre en galeria de segon pis 331971/  /  1971/  /  

338Reforma interior 441971/  /  1971/  /  

338Construcció habitatge unifamiliar 551971/  /  1971/  /  

338Habitatge unifamiliar i magatzem 661971/  /  1971/  /  

338Ampliació edifici existen 771971/  /  1971/  /  

338Atravessar carrer amb claveguera 881971/  /  1971/  /  

338Instal·lació de clavegueres 991971/  /  1971/  /  

338Addició de pis i àtic 10101971/  /  1971/  /  
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338Addició de pis 11111971/  /  1971/  /  

338Construcció de cobert 12121971/  /  1971/  /  

338Construcció de provador de modisteria 13131971/  /  1971/  /  

338Construcció barana 14141971/  /  1971/  /  

338Reforma interior 15151971/  /  1971/  /  

338Construcció de mur 16161971/  /  1971/  /  

338Arrebossar paret de façana de la casa 17171971/  /  1971/  /  

338Construcció terrassa 18181971/  /  1971/  /  

338Reforma façana posterior 19191971/  /  1971/  /  

338Reconstrucció de dos sostres 20201971/  /  1971/  /  

338Construcció de cobert 21211971/  /  1971/  /  

338Engrandir portal 22221971/  /  1971/  /  

338Ampliació habitatge 23231971/  /  1971/  /  

338Canviar bigues i encavallades 24241971/  /  1971/  /  

338Canviar teulades i col·lcoar teulat d'uralita 25251971/  /  1971/  /  

338Construcció de terrassa 26261971/  /  1971/  /  

338Substituir bigues del sostre i arrebossar façana 27271971/  /  1971/  /  

338Trasllat cuina 28281971/  /  1971/  /  

338Enderrocar sostre i construir-ne un de nou 29291971/  /  1971/  /  

338Reparació interior i renovació de bigues 30301971/  /  1971/  /  

338Construcció de magatzem 31311971/  /  1971/  /  

338Ampliació edifici 32321971/  /  1971/  /  

339Construcció d'un mur 111972/  /  1972/  /  

339Corral per a vedelles 221972/  /  1972/  /  

339Reparació de teulada 331972/  /  1972/  /  

339Construcció habitatge 441972/  /  1972/  /  

339Reforma de sostre 551972/  /  1972/  /  

339Substitució de teules per uralita 661972/  /  1972/  /  

339Obertura de portal en façana posterior 771972/  /  1972/  /  

339Construcció de cobert per a garatge 881972/  /  1972/  /  

339Condicionament de terrassa a la part posterior 991972/  /  1972/  /  

339Obres d'ampliació de portal 10101972/  /  1972/  /  
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339Aixecar mur i pavimentar pati 11111972/  /  1972/  /  

339Construcció de mur i nivellament i pavimentat de pas 12121972/  /  1972/  /  

339Obres reparació terrassa 13131972/  /  1972/  /  

339Reforma façana 14141972/  /  1972/  /  

339Construcció de tribuna a la façana posterior 15151972/  /  1972/  /  

339Canviar biga de fusta en porxo, pavimentar pati inerior, ampliar potal 16161972/  /  1972/  /  

339Addició de pis en planta de magatzem 17171972/  /  1972/  /  

339Canviar teules per coberta d'uralita 18181972/  /  1972/  /  

339Arrebossar façanes i obrir finestra 19191972/  /  1972/  /  

339Construcció de cobert per a forratges 20201972/  /  1972/  /  

339Ampliar portal 21211972/  /  1972/  /  

339Aixecar mur de totxo 22221972/  /  1972/  /  

339Construir cobert 23231972/  /  1972/  /  

339Aixecar paret de totxana 24241972/  /  1972/  /  

339Col·locació de reixa per a recollir aigues pluvials i canalitzar-les a claveguera 25251972/  /  1972/  /  

339Col·locació de canaleres i desguassos pluvials i reparació façana 26261972/  /  1972/  /  

339Construcció de mur en un solar 27271972/  /  1972/  /  

339Reforma interior i ampliació d'edifici 28281972/  /  1972/  /  

339Construcció d'habitatge de planta baixa i pis 29291972/  /  1972/  /  

339Arrebossar façana i reparació de finestres i cobert 30301972/  /  1972/  /  

339Desobturació de claveguera i nova connexió 31311972/  /  1972/  /  

339Reparació de casa rectoral 32321972/  /  1972/  /  

339Reparació i pavimentació del tram inicial del camí que va de la carretera al 
Raval Santa Eulàlia

33331972/  /  1972/  /  

339Moviment de terres 34341972/  /  1972/  /  

339Ampliació de nau industrial 35351972/  /  1972/  /  

339Llicències d'obres de particulars 1972/  /  1974/  /  

339Construcció habitatge unifamiliar 111973/  /  1973/  /  

339Obertura de portal 221973/  /  1973/  /  

339Obertura de finestral 331973/  /  1973/  /  

339Construcció habitatge unifamiliar 441973/  /  1973/  /  

339Construcció d'edifici de planta baixa i habitatge 551973/  /  1973/  /  
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339Construcció d'habitatge unifamiliar 661973/  /  1973/  /  

339Obres reposició de protal i porta de cobert 771973/  /  1973/  /  

339Edifici destinat a habitatge 881973/  /  1973/  /  

339Col·locació de claveguera 991973/  /  1973/  /  

339Colocar mosaic, pintar façana i arrebossar balcó 10101973/  /  1973/  /  

339Afegir pis a casa existent 11111973/  /  1973/  /  

339Construcció habitatge unifamiliar 12121973/  /  1973/  /  

339Construcció de paret al pati 13131973/  /  1973/  /  

339Obrir finestres i reinstal·lar canaleres 14141973/  /  1973/  /  

339Enderrocar casa 15151973/  /  1973/  /  

339Obres de reparació 16161973/  /  1973/  /  

339Continuar obres de construcció d'habitatge 17171973/  /  1973/  /  

339Arrebossar façana i reparar terrassa 18181973/  /  1973/  /  

339Tapar portal i obrir-ne un altre 19191973/  /  1973/  /  

339Substituir teulada per uralita i pinatr façana 20201973/  /  1973/  /  

339Construcció de garatge 21211973/  /  1973/  /  

339Pintar façana de local destinat a cinema (Centre Recreatiu) 22221973/  /  1973/  /  

339Construcció de garatge 23231973/  /  1973/  /  

339Connectar el desguàs de l'habitatge a la clavegeura 24241973/  /  1973/  /  

339Ampliació d'habitatge 111974/  /  1974/  /  

339Construcció d'habitatge i magatzem 221974/  /  1974/  /  

339Construcció habitatge unifamiliar 331974/  /  1974/  /  

339Construcció d'habitatges 441974/  /  1974/  /  

339Llistat de llicències 1974 551974/  /  1974/  /  

339Substitució de claveguera per una altra de més capacitat 661974/  /  1974/  /  

339Aixecar paret i construir terrassa 771974/  /  1974/  /  

339Estendre connexio cap a l'antena col·lectiva 881974/  /  1974/  /  

339Obrir rasa fins al transformador 991974/  /  1974/  /  

339Fer sostre nou 11111974/  /  1974/  /  

339Construir garatge 12121974/  /  1974/  /  

339Construcció d'escala exterior 13131974/  /  1974/  /  

339Restauració d'edifici 14141974/  /  1974/  /  
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339Moviment de terres i anivellament 15151974/  /  1974/  /  

339Restauració de cuina 16161974/  /  1974/  /  

339Canviar porta del bar 17171974/  /  1974/  /  

339Obrir tres finestres i tapar porta 18181974/  /  1974/  /  

339Cambra de bany i connexió del desaigüe a la claveguera 19191974/  /  1974/  /  

339Arrebossar i blanquejar la façana 20201974/  /  1974/  /  

339Substituir teulada de teula per teulada d'uralita 21211974/  /  1974/  /  

339Obertura d'una porta 22221974/  /  1974/  /  

339Canviar sostre i arrebossar casa 23231974/  /  1974/  /  

339Construcció garatge 24241974/  /  1974/  /  

339Construcció de terrassa 25251974/  /  1974/  /  

339Cambra de bany i obrir finestra exterior 26261974/  /  1974/  /  

339Canviar teulada i arrebossar façana 27271974/  /  1974/  /  

339Reforma d'interiors 28281974/  /  1974/  /  

339Construcció de garatge 29291974/  /  1974/  /  

339Obrir pas en interior de magatzem 30301974/  /  1974/  /  

339Ampliació de despatx de la fàbrica 31311974/  /  1974/  /  

339Construcció d'una porta 32321974/  /  1974/  /  

339Arrebossar façana 33331974/  /  1974/  /  

339Construcció d'habitatge 34341974/  /  1974/  /  

339Construcció habitatge unifamiliar 35351974/  /  1974/  /  

340Construir cuina i obrir finestra exterior 111975/  /  1975/  /  

340Eliminar comuna i construir vàter 221975/  /  1975/  /  

340Tancament del pati 331975/  /  1975/  /  

340Habitatge unifamiliar aïllat 441975/  /  1975/  /  

340Enderroc de terrassa existent i construcció d'una de nova 551975/  /  1975/  /  

340Habitatge unifamiliar entre mitgeres 661975/  /  1975/  /  

340Repassar i pintar valla, i substitució de pilars 771975/  /  1975/  /  

340Moviments de terres 881975/  /  1975/  /  

340Construcció de cobert de planta baixa i pis 991975/  /  1975/  /  

340Eixamplar finestra i posar mosaic 10101975/  /  1975/  /  

340Canviar sostre de fusta i posar mosaic 11111975/  /  1975/  /  
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340Emmurallar terreny 12121975/  /  1975/  /  

340Obrir finesra en la part posterior de la casa 13131975/  /  1975/  /  

340Arrebossar façana i blanquejar 14141975/  /  1975/  /  

340Reparació urgent de teulada 15151975/  /  1975/  /  

340Habitatge unifamiliar entre mitgeres 16161975/  /  1975/  /  

340Habitatge familiar entre mitgeres 17171975/  /  1975/  /  

340Construcció fossa sèptica 18181975/  /  1975/  /  

340Construcció d'una terrassa 19191975/  /  1975/  /  

340Construcció terrassa 20201975/  /  1975/  /  

340Ampliació nau industrial 22221975/  /  1975/  /  

340Llicències d'obres de particulars 1975/  /  1976/  /  

340Construcció de quadres o corts 111976/  /  1976/  /  

340Construcció de magatzem per a farratges 221976/  /  1976/  /  

340Construcció de magatzem i habitatge entre mitgeres 331976/  /  1976/  /  

340Reforma de cuina existent i construcció de cambra de bany 441976/  /  1976/  /  

340Acabament d'obres en una casa 551976/  /  1976/  /  

340Obres de reforma general 661976/  /  1976/  /  

340Canviar porta i millorar façana 771976/  /  1976/  /  

340Obres de reparació 881976/  /  1976/  /  

340Substitució de sostre 991976/  /  1976/  /  

340Substituir aparador per portes i rebaixar el sostre 10101976/  /  1976/  /  

340Movimen tde terers i ampliació de camí existent 11111976/  /  1976/  /  

340Construir mur 12121976/  /  1976/  /  

340 siloInstal·lació de sitja per a gra i pinso 13131976/  /  1976/  /  

340Obres de reparació al Centre Catòlic 14141976/  /  1976/  /  

340Construcció d'una tribuna a la part posterior de la casa 15151976/  /  1976/  /  

340Reforma habitatge unifamiliar 18181976/  /  1976/  /  

340Aixecar mur de pedra ja existent per a contenció de terres 19191976/  /  1976/  /  

340Canviar mosaic i canviar porta principal 20201976/  /  1976/  /  

340Repasar teulada, posar ràfec i obrir finestra 21211976/  /  1976/  /  

340Obrir porta de garatge i fer reformes interiors 22221976/  /  1976/  /  

340Construcció de mur de formigó 23231976/  /  1976/  /  

21/04/2015 Pàgina 139 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

340Blanquejar façana, aterrar tribuna i construcció de balcó 24241976/  /  1976/  /  

340Construcció de nau industrial 25251976/  /  1976/  /  

340Construcció cambra de bany i connexió desaigües a claveguera 26261976/  /  1976/  /  

340Enderrocar paret existent i ampliar-la, en un magatzem 27271976/  /  1976/  /  

340Moviment de terres 28281976/  /  1976/  /  

340Construcció d'un garatge 29291976/  /  1976/  /  

340Construcció de garatge 30301976/  /  1976/  /  

340Addició de planta per a habitatge sobre magatzem 31311976/  /  1976/  /  

340Enderroc de paret i sostres i construcció de cobert destinat a magatzem agrícola 32321976/  /  1976/  /  

340Construció de bassa d'aigua 33331976/  /  1976/  /  

340Reforma d'habitatge 34341976/  /  1976/  /  

340Construcció de cobert agrícola 36361976/  /  1976/  /  

340Canviar porta, substituir finestra per porta i canviar canals 37371976/  /  1976/  /  

340Construcció d'un cobert 38381976/  /  1976/  /  

340Prospeccions en busca d'aigua 39391976/  /  1976/  /  

340Reforma de teulada 40401976/  /  1976/  /  

340Reforma de cuina i construcció de sostre i d'una terrassa 41411976/  /  1976/  /  

340Arrebossar façana i substituir sostre 42421976/  /  1976/  /  

340Moviment de terres i construcció de mur de formigó 43431976/  /  1976/  /  

340Modificació i ampliació de camí 44441976/  /  1976/  /  

340Construcció d'habitatge unifamiliar 45451976/  /  1976/  /  

340Construcció d'habitatge unifamiliar 46461976/  /  1976/  /  

341Dos habitatges aparellats 111977/  /  1977/  /  

341Habitatge unifamiliar entre mitgeres 221977/  /  1977/  /  

341Col·locació finestres de ferro i arrebossar façana 441977/  /  1977/  /  

341Permís d'obertura de sucursal bancària i de col·locació de rètols 551977/  /  1977/  /  

341Desmontar teulada i construir terrassa 661977/  /  1977/  /  

341Obrir portal i col·locar porta de ferro 771977/  /  1977/  /  

341Arerbossar façana i reforçar-la interiorment 881977/  /  1977/  /  

341Pavimentar camí particular d'accés a la casa 10101977/  /  1977/  /  

341Construcció de mur de pedra 11111977/  /  1977/  /  

341Reformes interiors 12121977/  /  1977/  /  
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341Construcció de valla en façana de davant 13131977/  /  1977/  /  

341Construcció de dues habitacions als baixos de la casa 14141977/  /  1977/  /  

341Obertura de portal 15151977/  /  1977/  /  

341Construcció de garatge i magatzem de farratges 16161977/  /  1977/  /  

341Substituir teulada 17171977/  /  1977/  /  

341Obrir finestre, fer reformes interiors i arrebossar façana 19191977/  /  1977/  /  

341Construcció d'habitatge unifamiliar 20201977/  /  1977/  /  

341Explanació de dues feixes 21211977/  /  1977/  /  

341Construcció de dos habitatges 22221977/  /  1977/  /  

341Obres de condiconalment de local per a sucursal bancària 23231977/  /  1977/  /  

341Obrir rasa i fer fonaments i construir valla 24241977/  /  1977/  /  

341Restaurar cobert i construir terrassa 25251977/  /  1977/  /  

341Alçar cobert existent 26261977/  /  1977/  /  

341Condicionament interior i de façana 27271977/  /  1977/  /  

341Arrebossar cobert i aixecar teulada 28281977/  /  1977/  /  

341Restauració de casa 29291977/  /  1977/  /  

341Reforma casa 30301977/  /  1977/  /  

341Construcció de nau industrial - magatzem 31311977/  /  1977/  /  

341Reparar casa 32321977/  /  1977/  /  

341Moviment de terres 33331977/  /  1977/  /  

341Construcció d'habitatge unifamiliar 34341977/  /  1977/  /  

341Reparació de casa 35351977/  /  1977/  /  

341Construcció de refugi de muntanya 36361977/  /  1977/  /  

341Ampliació de casa 37371977/  /  1977/  /  

341Reforma de cuina 38381977/  /  1977/  /  

341Construcció d'habitacle per a dipòsits 39391977/  /  1977/  /  

341Cobrir terrassa existent 40401977/  /  1977/  /  

341Ampliació de nau industrial 41411977/  /  1977/  /  

341Habitatge unifamiliar entre mitgeres 42421977/  /  1977/  /  

341Habitatge unifamiliar entre mitgeres 43431977/  /  1977/  /  

341Llicències d'obres de particulars 1977/  /  1978/  /  

341Cinc refugis de muntanya per a empleats agropecuaris 111978/04/  1978/  /  
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341Canvi d'ubicació construccions de llicència prèvia 221978/10/  1978/  /  

341Projecte 5 habitatges refugi de muntanya 331978/12/  1978/  /  

341Projecte de 4 habitatges aparellats 441978/  /  1978/  /  

341col·locació d'una valla 551978/  /  1978/  /  

341Restauració de casa 661978/  /  1978/  /  

341Col·locar ràfec, canviar teules i pintar façana 771978/  /  1978/  /  

341Vallat de terrenys 881978/  /  1978/  /  

341Enderrocar envans i construir paret, aterrar sostres i reparar teulada i escales 991978/  /  1978/  /  

341Obrir porta de garatge i arrebossar i pintar façana 10101978/  /  1978/  /  

341Construcció de valla i mur de contenció 11111978/  /  1978/  /  

341Construcció de claveguera 12121978/  /  1978/  /  

341Construcció d'hivernacle 13131978/  /  1978/  /  

341Empalmar desguassos a la claveguera general 14141978/  /  1978/  /  

341Casa unifamiliar aïllada 15151978/  /  1978/  /  

341Canviar teulada i construcció de cinturon o corretja en tot el perímetre 16161978/  /  1978/  /  

341Construcció de rasa per cablejat subterrani 17171978/  /  1978/  /  

341Construcció de dos refugis de muntanya 18181978/  /  1978/  /  

341Aixecar un metre la teulada de la casa 19191978/  /  1978/  /  

341Canviar bigues i canviar porta d'entrada i escala 20201978/  /  1978/  /  

341Construcció de mur i escales 21211978/  /  1978/  /  

341Restaurar cuina i cambra de bany i pintar façana 22221978/  /  1978/  /  

341Construcció d'habitatge unifamiliar 23231978/  /  1978/  /  

341Restauració casa 24241978/  /  1978/  /  

341Repassar i pintar façana 25251978/  /  1978/  /  

341Construcció de cobert per a farratges 26261978/  /  1978/  /  

341Repassar i pintar façana 27271978/  /  1978/  /  

341Construcció d'una habitació i canviar les bigues 28281978/  /  1978/  /  

341Habitatge - refugi de muntanya per a empleat de granja 29291978/  /  1978/  /  

341Fer desaigüe i pavimentació de garatge i eixamplar portal del garatge 30301978/  /  1978/  /  

341Substitució de valla existent i aixecar paret 31311978/  /  1978/  /  

341Construcció de cambra de bany 32321978/  /  1978/  /  

341Netejar terrat i pintar façana 33331978/  /  1978/  /  
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341Col·locació de canonada i empalmar al Torrent Gros 34341978/  /  1978/  /  

341Eixamplar portal del darrera 35351978/  /  1978/  /  

341Restaurar i eixamplar terrassa existent 36361978/  /  1978/  /  

341Repassar i pintar façana del davant 37371978/  /  1978/  /  

341Construcció de mur de formigó 38381978/  /  1978/  /  

341Col·locació de vidriera i envans en habitatge 39391978/  /  1978/  /  

341Restauració de la cuina 40401978/  /  1978/  /  

341Construcció de cambra de bany i cuina i allargar vinestra 41411978/  /  1978/  /  

341Restauració de dues cambres de bany i dues cuines 42421978/  /  1978/  /  

341Construcció de paret de tanca 43431978/  /  1978/  /  

341Canvi d'emplaçament de dos habitatges amb llicència ja tramitada 44441978/11/  1978/12/  

341Construcció de cambra de bany i canviar bigues i repassar façana 45451978/  /  1978/  /  

341Embaldosar entrada de la casa 46461978/  /  1978/  /  

341Canviar teulada, ampliar finestres, construcció de balcó i arrebossar façana 47471978/  /  1978/  /  

341Plànol del projecte de construcció de mur entre terrenys ajuntament i vivendes 48481978/  /  1978/  /  

341full de designació de tècnics per a construcció d'habitatge unifamiliar 49491978/  /  1978/  /  

342Construccio de garatge 111979/  /  1979/  /  

342Construcció casa unifamiliar 221979/  /  1979/  /  

342Reforma de la cuina 331979/  /  1979/  /  

342Canviar finestres exteriors 441979/  /  1979/  /  

342Posar tela asfàltica el terrat, pintar façana, reformar cambra de bany i canviar 
porta d'entrada

551979/  /  1979/  /  

342Canviar teulada i pintar façana 661979/  /  1979/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 771979/  /  1979/  /  

342Arrebossar façana posterior 881979/  /  1979/  /  

342Connexió amb l'antena col·lectiva del castell 991979/  /  1979/  /  

342Obrir finestra i restaurar cambra de bany 10101979/  /  1979/  /  

342Construcció de casa unifamiliar 11111979/  /  1979/  /  

342Construcció d'habitació, cambra de bany i safareig 12121979/  /  1979/  /  

342Obrir finestra 13131979/  /  1979/  /  

342Aixecar teulada i fer nou sostre 14141979/  /  1979/  /  

342Construcció de cambra de bany 15151979/  /  1979/  /  
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342Construcció de central telefònica 16161979/  /  1979/  /  

342Construcció de garatge 17171979/  /  1979/  /  

342Eixamplar porta d'entrada i obrir porta de garatge 18181979/  /  1979/  /  

342Canviar meitat de la teulada i construcció de terrassa 19191979/  /  1979/  /  

342Canviar canaleres de desgàs, ampliar dues finestres, i reparacions diverses 21211979/  /  1979/  /  

342Enrajolar dues habitacions 22221979/  /  1979/  /  

342Construcció de cambra de bany i reparacions a la cuina 23231979/  /  1979/  /  

342Construcció de garatge 24241979/  /  1979/  /  

342Construcció habitatge unifamiliar aïllat 25251979/  /  1979/  /  

342Construcció de cobert destinat a garatge 26261979/  /  1979/  /  

342Construcció de cambra de bany i porxo 27271979/  /  1979/  /  

342Cobrir terrassa existent, construir balcó i obrir portal per a garatge 28281979/  /  1979/  /  

342Construcció de cobert destinat a garatge 29291979/  /  1979/  /  

342Cobrir terrassa existent amb vidriera i enrajolar-la 30301979/  /  1979/  /  

342Restaurar cambra de bany i cuina i altres reparacions menors 31311979/  /  1979/  /  

342Construcció escales d'accés a habitatges de la cooperativa 32321979/  /  1979/  /  

342Pavimentació del garatge 33331979/  /  1979/  /  

342Construcció de cobert destinat a llenyer 34341979/  /  1979/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 35351979/  /  1979/  /  

342Arrebossar part lateral de la casa 36361979/  /  1979/  /  

342Tancament del pati 37371979/  /  1979/  /  

342Construcció d'una terrassa 38381979/  /  1979/  /  

342Construcció de casa unifamiliar aïllada 39391979/  /  1979/  /  

342Construcció de cobert destinat a garatge 40401979/  /  1979/  /  

342Canviar marcs de portes i fer reparacions menors 41411979/  /  1979/  /  

342Construcció de terrassa 42421979/  /  1979/  /  

342Anivellament de terreny 43431979/  /  1979/  /  

342 DenegadaConstrucció de terrassa i safareig 44441979/  /  1979/  /  

342Restauració de cambra de bany 45451979/  /  1979/  /  

342Reforma de cobert existent amb construcció de primera planta i terrassa 46461979/  /  1979/  /  

342Tancament del pati 47471979/  /  1979/  /  

342Substituir portes exteriors 48481979/  /  1979/  /  
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342Pintar façana 49491979/  /  1979/  /  

342Construcció de vestuaris al camp de futbol 50501979/  /  1979/  /  

342Obrir portal per a porta de garatge 51511979/  /  1979/  /  

342Construcció d'un mur de tancament al pati 52521979/  /  1979/  /  

342Reparacions diverses 53531979/  /  1979/  /  

342Reparacions en cambra de bany 54541979/  /  1979/  /  

342Arreglar cuina i cambra de bany i fer petites reparacions 55551979/  /  1979/  /  

342Canviar canal de desguàs i connectar-al a la claveguera general 56561979/  /  1979/  /  

342Reformar teulada en terrassa, arrebossar paret i reformar safareig 57571979/  /  1979/  /  

342Construcció de magatzems per a farratges i grans 58581979/  /  1979/  /  

342Tancament de pati i construcció de magatzem 59591979/  /  1979/  /  

342Restaurar cambra de bany 60601979/  /  1979/  /  

342Construcció d'edifici destinat a magatzem i connectar desaigües a claveguera 
general

61611979/  /  1979/  /  

342Construcció de cinc habitatges unifamiliars 62621979/  /  1979/  /  

342Construcció de quatre habitages unifamiliars 63631979/  /  1979/  /  

342Llicències d'obres de particulars 1979/  /  1980/  /  

342Ampliació de terrassa, obrir portal 111980/  /  1980/  /  

342Ampliació de terrassa, obrir portal 111980/  /  1980/  /  

342Reformar pilars 221980/  /  1980/  /  

342Reformar pilars 221980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur 331980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur 331980/  /  1980/  /  

342Reforma de casa existent 441980/  /  1980/  /  

342Reforma de casa existent 441980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur 551980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur 551980/  /  1980/  /  

342Construcció de magatzem de pinsos i farratges 771980/  /  1980/  /  

342Construcció de magatzem de pinsos i farratges 771980/  /  1980/  /  

342Arrebossar i pintar façana 881980/  /  1980/  /  

342Arrebossar i pintar façana 881980/  /  1980/  /  

342Restaurar uina i cambra de bany 991980/  /  1980/  /  
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342Restaurar uina i cambra de bany 991980/  /  1980/  /  

342Canviar bigues i aixecar parets existents i aïllar paret de la façana 12121980/  /  1980/  /  

342Canviar bigues i aixecar parets existents i aïllar paret de la façana 12121980/  /  1980/  /  

342Construcció de terrassa i arrebossar i pintar façana 13131980/  /  1980/  /  

342Construcció de terrassa i arrebossar i pintar façana 13131980/  /  1980/  /  

342Pintar façana (continuació obres llicència any 79) 16161980/  /  1980/  /  

342Pintar façana (continuació obres llicència any 79) 16161980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada existent i canviar bigues. Restauració interiors 17171980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada existent i canviar bigues. Restauració interiors 17171980/  /  1980/  /  

342Tapar degoters en terrassa 18181980/  /  1980/  /  

342Tapar degoters en terrassa 18181980/  /  1980/  /  

342Restaurar cuina 19191980/  /  1980/  /  

342Construcció de pared de valla per tancar pati 20201980/  /  1980/  /  

342Enderroc de coberts existents i repassar façana del darrera 21211980/  /  1980/  /  

342Pintar façana 22221980/  /  1980/  /  

342Construcció d'habitatge unifamiliar 23231980/  /  1980/  /  

342Neteja de camí particular i neteja de matolls del marge del carrer Barcelona 24241980/  /  1980/  /  

342Neteja de camí particular i neteja de matolls del marge del carrer Barcelona 24241980/  /  1980/  /  

342Tapar finestra existent en la part davantera i canviar marc de finestra 25251980/  /  1980/  /  

342Tapar finestra existent en la part davantera i canviar marc de finestra 25251980/  /  1980/  /  

342Vallar pati 26261980/  /  1980/  /  

342Vallar pati 26261980/  /  1980/  /  

342Reforma i ampliació d'edifici 28281980/  /  1980/  /  

342Reforma i ampliació d'edifici 28281980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 29291980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 29291980/  /  1980/  /  

342Col·locar persianes tipus refugi de muntanya 30301980/  /  1980/  /  

342Col·locar persianes tipus refugi de muntanya 30301980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de formigó 31311980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de formigó 31311980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 32321980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i cambra de bany 32321980/  /  1980/  /  
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342Construcció de balcó 33331980/  /  1980/  /  

342Construcció de balcó 33331980/  /  1980/  /  

342Canviar marcs de finestres i porta d'entrada, canviar graó de porta d'entrada i 
altres reparacions menors

34341980/  /  1980/  /  

342Construcció de terrassa i cambra de bany i cambra de cosir cobrint terrassa 
amb uralita plàstica

35351980/  /  1980/  /  

342Reforma interior, aixecar teulada i pintar i decorar façana 36361980/  /  1980/  /  

342Reparació de teulada i cuina 37371980/  /  1980/  /  

342Caseta prefabricada per instal·lació de bar 37371980/  /  1980/  /  

342Construcció de xemeneia i clavar tacs a la paret per escomesa elèctrica 38381980/  /  1980/  /  

342Reparació de cuina i cambra de bany i col·locació de plaques de guix 39391980/  /  1980/  /  

342Reparació de cuina i cambra de bany i col·locació de plaques de guix 39391980/  /  1980/  /  

342Restauració interior, eixamplar finestra, canviar porta d'entrada, repassar 
teulada

40401980/  /  1980/  /  

342Restauració interior, eixamplar finestra, canviar porta d'entrada, repassar 
teulada

40401980/  /  1980/  /  

342Restauració de forjats i formació de golfes 41411980/  /  1980/  /  

342Restauració de forjats i formació de golfes 41411980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de pedra 42421980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de pedra 42421980/  /  1980/  /  

342Distribució interior de pis, eixamplar finestra i pintar façanes 43431980/  /  1980/  /  

342Distribució interior de pis, eixamplar finestra i pintar façanes 43431980/  /  1980/  /  

342Moviment de terres i construcció d'un mur 44441980/  /  1980/  /  

342Moviment de terres i construcció d'un mur 44441980/  /  1980/  /  

342Construcció d'oficina dins de garatge 45451980/  /  1980/  /  

342Construcció d'oficina dins de garatge 45451980/  /  1980/  /  

342Construcció de garatge 46461980/  /  1980/  /  

342Construcció de garatge 46461980/  /  1980/  /  

342Construcció d'una sitja a l'interior d'un magatzem 47471980/  /  1980/  /  

342Construcció d'una sitja a l'interior d'un magatzem 47471980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i canviar baldoses 48481980/  /  1980/  /  

342Restauració de cuina i canviar baldoses 48481980/  /  1980/  /  

342Construcció de garatge i valla de tancament de pati 49491980/  /  1980/  /  
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342Construcció de garatge i valla de tancament de pati 49491980/  /  1980/  /  

342Construir cambra de bany, picar i enguixar parets interiors, pavimentar, ampliar 
finestra

50501980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada, canviar bigues, pintar façana i ampliar finestres 51511980/  /  1980/  /  

342Relació de llicències d'obres de 1979 52521980/  /  1980/  /  

342Refer teulada , arrebossar façana, canviar bigues 53531980/  /  1980/  /  

342Construcció garatge 55551980/  /  1980/  /  

342Construcció garatge 55551980/  /  1980/  /  

342Construccio de vorera 56561980/  /  1980/  /  

342Construccio de vorera 56561980/  /  1980/  /  

342Instal·lació de caseta destinada a frankfurt 57571980/  /  1980/  /  

342Instal·lació de caseta destinada a frankfurt 57571980/  /  1980/  /  

342Restaurar cuina i fer altres obres menors 58581980/  /  1980/  /  

342Restaurar cuina i fer altres obres menors 58581980/  /  1980/  /  

342Reforma de teulada 59591980/  /  1980/  /  

342Reforma de teulada 59591980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de pedra i barana 60601980/  /  1980/  /  

342Construcció de mur de pedra i barana 60601980/  /  1980/  /  

342Instal·lació de dipòsit d'aigua i construcció de valla 61611980/  /  1980/  /  

342Instal·lació de dipòsit d'aigua i construcció de valla 61611980/  /  1980/  /  

342Construcció de terrassa 62621980/  /  1980/  /  

342Construcció de terrassa 62621980/  /  1980/  /  

342Arrebossar façana lateral 63631980/  /  1980/  /  

342Arrebossar façana lateral 63631980/  /  1980/  /  

342Eixamplar portal del agratge i condicionar habitació 64641980/  /  1980/  /  

342Eixamplar portal del agratge i condicionar habitació 64641980/  /  1980/  /  

342Construcció de dos murs i pavimentar pati 65651980/  /  1980/  /  

342Construcció de dos murs i pavimentar pati 65651980/  /  1980/  /  

342Obrir portal garatge, canviar portes, pavimentar soterrani, reforçar mur etc. 66661980/  /  1980/  /  

342Obrir portal garatge, canviar portes, pavimentar soterrani, reforçar mur etc. 66661980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada, canviar bigues, arrebossar façana i refer distribució 67671980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada, canviar bigues, arrebossar façana i refer distribució 67671980/  /  1980/  /  
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342Moviment de terres i construcció de mur 68681980/  /  1980/  /  

342Moviment de terres i construcció de mur 68681980/  /  1980/  /  

342Dividir traster 69691980/  /  1980/  /  

342Dividir traster 69691980/  /  1980/  /  

342Restaurar cuina i cambra de bany 70701980/  /  1980/  /  

342Restaurar cuina i cambra de bany 70701980/  /  1980/  /  

342Restaurar cambra de bany 71711980/  /  1980/  /  

342Restaurar cambra de bany 71711980/  /  1980/  /  

342Construir habitacions 72721980/  /  1980/  /  

342Construir habitacions 72721980/  /  1980/  /  

342Restaurar cambra de bany, tancar entrada amb porta metàl·lica i pilars i altres 
obres menors

73731980/  /  1980/  /  

342Restaurar cambra de bany, tancar entrada amb porta metàl·lica i pilars i altres 
obres menors

73731980/  /  1980/  /  

342Ampliació de garatge, construcció de teulada en lloc de terrassa 74741980/  /  1980/  /  

342Ampliació de garatge, construcció de teulada en lloc de terrassa 74741980/  /  1980/  /  

342Construcció de dipòsit d'aigua subterrani 75751980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada del galliner i canviar bigues 76761980/  /  1980/  /  

342Aixecar teulada, obrir finestra i cosntrucció de safareig 77771980/  /  1980/  /  

342Canviar bigues de fusta, col·locar terratzo 78781980/  /  1980/  /  

343Llicències d'obres de particulars 1981/  /  1981/  /  

343Relació de llicències d'obres concedides el 1980 1981/  /  1981/  /  

343Construcció de refugi de muntanya núm. 13 111981/  /  1981/  /  

343Restauració de casa 221981/  /  1981/  /  

343Restauració interior de pis i construcció de dos garatges 331981/  /  1981/  /  

343Mur de formigó per a delimitació del pati 441981/  /  1981/  /  

343Canviar teulada existent, aixecar parets i fer distribució interior 551981/  /  1981/  /  

343Construcció de cobert de planta baixa i pis, i terrassa 661981/  /  1981/  /  

343Construcció de paret de tancament 771981/  /  1981/  /  

343Construcció de mur de formigó 881981/  /  1981/  /  

343Construcció de cambra de bany i safareig en terrassa ja existent 991981/  /  1981/  /  

343Construcció de vorera y col·locació de tubs de formigó 10101981/  /  1981/  /  
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343Col·locació de porta d'entrada rectangular, canviar finestres, enbaldosar pis, 
portes interiors i restauració cuina

11111981/  /  1981/  /  

343Fer rasa en carretera per instal·lació de canonada d'aigua corrent fins bar en 
construcció

12121981/  /  1981/  /  

343Aixecar teulada existent, construir pis nou i terrassa 13131981/  /  1981/  /  

343Empalmar tub a la claveguera general, enderrocar terrassa existent i 
construcció d'una de nova

14141981/  /  1981/  /  

343Construcció de valla en tot el recinte 15151981/  /  1981/  /  

343Construcció de terrat darrera la casa 16161981/  /  1981/  /  

343Enderroc de paret existent, col·locació de biga de ferro i construcció d'envà 17171981/  /  1981/  /  

343Obrir porta d'entrada, construcció d'escala interior, construcció de terrassa i 
repàs general de degoters

18181981/  /  1981/  /  

343Construcció de dos murs de formigó, rebaix de terres 19191981/  /  1981/  /  

343Pintar façana latera 20201981/  /  1981/  /  

343Construcció de mur de formigó 21211981/  /  1981/  /  

343Reparacions interiors i pintar 22221981/  /  1981/  /  

343Construcció d'edifici de planta baixa i 2 pisos 23231981/  /  1981/  /  

343Picar i arrebossar paret, derrocar cambra de bany antiga 24241981/  /  1981/  /  

343Cobrir terrassa existent 25251981/  /  1981/  /  

343Obrir portes de garatge, pavimentar terra i canviar finestra 26261981/  /  1981/  /  

343Pintar façana antiga fàbrica Comas, col·locació de porta de pas i escomesa 
d'aigua

27271981/  /  1981/  /  

343Construcció de garatge 28281981/  /  1981/  /  

343Construcció de mur de delimitació 29291981/  /  1981/  /  

343Restauració de la cuina i cambra de bany 30301981/  /  1981/  /  

343Pintar façana 31311981/  /  1981/  /  

343Col·locació canonada, substitució de porta d'entrada, substitució porta de 
garatge

32321981/  /  1981/  /  

343Canviar finestres i canviar terra 33331981/  /  1981/  /  

343Restauració cuina 34341981/  /  1981/  /  

343Pintar façana 35351981/  /  1981/  /  

343Col·locació de plaques de guix a cuina i menjador 36361981/  /  1981/  /  

343Tancament de pati 37371981/  /  1981/  /  
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343Moviment de terres, construcció de paret de totxo i col·locació de prestatgeria i 
teulada d'uralita

38381981/  /  1981/  /  

343Construcció d'habitació, canviar bigues, arreglar entrada i canvi de finestres 39391981/  /  1981/  /  

343Pintar façana 40401981/  /  1981/  /  

343Construcció de tancament i construcció de garatge adossat 41411981/  /  1981/  /  

343Construcció de paret exterior, col·locació de porta metàl·lica, enderroc de pilars 
interiors i recollida d'aigües

42421981/  /  1981/  /  

343Arreglar filtracions d'aigua del carrer 43431981/  /  1981/  /  

343Construcció de lavabo i cosidor, canviar finestres i portes, col·locació de 
plaques de guix i canviar el terra

44441981/  /  1981/  /  

343Construcció de paviment al costat de la casa 45451981/  /  1981/  /  

343Construcció d'un cobert i d'un estany per aprofitar aigües pluvials 46461981/  /  1981/  /  

343Tancament amb pals de ferro i tela metàl·lica 47471981/  /  1981/  /  

343Tancat amb peces prefabricades de formigó 48481981/  /  1981/  /  

343Construcció d'un terrat 49491981/  /  1981/  /  

343Arreglar cambra de bany i altres reparacions menors 50501981/  /  1981/  /  

343Construcció d'un mur 51511981/  /  1981/  /  

343Restauració de cuina i cambra de bany 52521981/  /  1981/  /  

343Canviar porta d'entrada al pis 53531981/  /  1981/  /  

343Construcció de terrat cobert 54541981/  /  1981/  /  

343Restauració de cuina 55551981/  /  1981/  /  

343Construcció de recinte per a engreix de conills per a repoblació 56561981/  /  1981/  /  

343Restauració de terrassa 57571981/  /  1981/  /  

343Canviar porta d'entrada i desplaçar envà 58581981/  /  1981/  /  

343Construcció de terrassa 59591981/  /  1981/  /  

343Reforma interior de la casa, construcció de terrassa, arrebossat de façana i 
pintura

60601981/  /  1981/  /  

343Construcció de teulada nova 61611981/  /  1981/  /  

343Construcció de mur 62621981/  /  1981/  /  

343Canviar vidriera de terrassa i col·locar plaques de guix 63631981/  /  1981/  /  

343Construcció de teulada nova 64641981/  /  1981/  /  

343Construcció d'un mur 65651981/  /  1981/  /  

343Construcció de xemeneia 66661981/  /  1981/  /  
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343Col·locar plaques de guix en una cambra 67671981/  /  1981/  /  

343Construcció de tres pilars de pedra i tancament de formigó al pati de la façana 
principal

68681981/  /  1981/  /  

343Construcció d'un tancat amb sòcol de pedra i pals de ferro i filat de ferro 
plastificat

69691981/  /  1981/  /  

343Construcció de tancat abm peces de formigó pel sosteniment de terres 70701981/  /  1981/  /  

343Reforma de masia 71711981/  /  1981/  /  

343Pintar façana i repàs general 72721981/  /  1981/  /  

343Canviar porta d'entrada i repàs escala interior 73731981/  /  1981/  /  

343Construcció de piscina 74741981/  /  1981/  /  

343Restauració d'habitació, construcció de paviment i col·locació de vidriera amb 
peces de formigó

75751981/  /  1981/  /  

343Construcció d'habitació als baixos de la casa 76761981/  /  1981/  /  

343Restauració interior i obres addicionals 77771981/  /  1981/  /  

343Pavimentació del camí d'accés als refugis 78781981/  /  1981/  /  

344Rebaix de terres i construcció de mur 111982/  /  1982/  /  

344Llicències d'obres de particulars 12111982/  /  1982/  /  

344Construir desaigües i empalmar amb clavegueram 221982/  /  1982/  /  

344Obres clavegueram amb direcció Barri Sant Tomàs 331982/  /  1982/  /  

344Pròrroga llicència d'obres 441982/  /  1982/  /  

344Adequació local per oficina bancària 551982/  /  1982/  /  

344Construcció de mur de formigó 661982/  /  1982/  /  

344Construció interiors habitatge 771982/  /  1982/  /  

344Pintar façanes i repàs general teulada 881982/  /  1982/  /  

344Reforma de pallissa existent 991982/  /  1982/  /  

344Ampliació de llicència 10101982/  /  1982/  /  

344Restauració de casa 11111982/  /  1982/  /  

344Pintar escales dels dos blocs i substituir portes de fusta per portes de ferro 12121982/  /  1982/  /  

344Posasr bigues de reforç i posar mosaic 13131982/  /  1982/  /  

344Canviar plaques d'un sostre d'habitació 14141982/  /  1982/  /  

344Reparació de teulada 15151982/  /  1982/  /  

344Canviar teulada, restauració de planta primera i sostre de la planta segona 16161982/  /  1982/  /  

344Repàs general de pintura, pintar façana i tapar porta del cobert 17171982/  /  1982/  /  
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344Fer envans i construcció de bany i rebaixar sostres 18181982/  /  1982/  /  

344Construcció d'envans, lavabo, obrir finestra i tres portes, arreglar terra d'una 
habitació

19191982/  /  1982/  /  

344Construcció d'envà interior per separar la farmàcia 20201982/  /  1982/  /  

344Construcció de voravia al pati 21211982/  /  1982/  /  

344Acabar construcció del tancat i interiorisme porxo 22221982/  /  1982/  /  

344Restauració de baixos 23231982/  /  1982/  /  

344Construcció de terrat al voltant de la casa 24241982/  /  1982/  /  

344Construcció de terrat i cobert 25251982/  /  1982/  /  

344Restauració de la cuina 26261982/  /  1982/  /  

344Col·locació de portes de ferro a les baranes i obrir claraboia 27271982/  /  1982/  /  

344Allargar tanca existent 28281982/  /  1982/  /  

344Presa de televisió 29291982/  /  1982/  /  

344Instal·lació de xemeneia 30301982/  /  1982/  /  

344Obrir porta d'accés a la terrassa 31311982/  /  1982/  /  

344Restaurar cambra de bany i col·locació de plaques a passadís i menjador 32321982/  /  1982/  /  

344Construcció de mur 33331982/  /  1982/  /  

344Construcció de teulada nova 34341982/  /  1982/  /  

344Construcció de mur 35351982/  /  1982/  /  

344Moviment de terres per buidar pati 36361982/  /  1982/  /  

344Canviar porta d'entrada 37371982/  /  1982/  /  

344Tancar portal existent i obrir-ne un altre i restauració de la tanca 38381982/  /  1982/  /  

344Construcció de cobert per a magatzem de gra 39391982/  /  1982/  /  

344Construcció de cobert, empalmar canals de la teulada a la claveguera general, 
col·locació de vidrieres i construcció de xemeneia

40401982/  /  1982/  /  

344Col·locació de porta per tancar pati d'entrada 41411982/  /  1982/  /  

344Pròrroga expl. 23/813 42421982/  /  1982/  /  

344Construcció de valla d'obra i gelosies 43431982/  /  1982/  /  

344Construcció de garatge, reconstrucció d'interiors i construcció de balcó 44441982/  /  1982/  /  

344Col·locació de porta per a garatge, arreglar entrada i rebaixar voravia i donar de 
baixa l'oficina de Banca Catalana

45451982/  /  1982/  /  

344Construcció de mur, col·locació de porta i construcció  de vorera 46461982/  /  1982/  /  

344Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 47471982/  /  1982/  /  
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344Cosntrucció de balcó 48481982/  /  1982/  /  

344Arreglar degoters al terrat existent 49491982/  /  1982/  /  

344Construcció de xemeneia interior, construcció de vorera 50501982/  /  1982/  /  

344Arrebossar tota la casa i pintar-la 51511982/  /  1982/  /  

344Restauració de la cuina 52521982/  /  1982/  /  

344Aixecar un pis 53531982/  /  1982/  /  

344Construir paviment 54541982/  /  1982/  /  

344Reparació de terrassa existent 55551982/  /  1982/  /  

344Reparació de menjador i construcció de mur per evitar humitats 56561982/  /  1982/  /  

344Construcció de cobert amb pilars i uralita per a resguard de cotxes 57571982/  /  1982/  /  

344Construcció de cobert i teulada, adossat al ja existent 58581982/  /  1982/  /  

344Renovació ràfec de la teulada, obrir portal i construir cobert 59591982/  /  1982/  /  

344Restauració de l'ermita del mas Sau, patrona dels pubills d'Oló 60601982/  /  1982/  /  

344Construcció de claraboia a la teulada, i pintar i lliscar cambra interior 61611982/  /  1982/  /  

344Restauració de cuina i cambra de bany, col·locacióde plaques de guix i de gres 62621982/  /  1982/  /  

344Construcció de barbacana sobre terrat existent 64641982/  /  1982/  /  

344Construcció d'un departament als baixos 65651982/  /  1982/  /  

344Pròrroga permís  44/81 66661982/  /  1982/  /  

344Engrandir finestra i obrir altres dues finestres i pintar façana 67671982/  /  1982/  /  

344Col·locació de portes en quatre portals 68681982/  /  1982/  /  

344Construcció de parasol a continuació del quiosc 69691982/  /  1982/  /  

344Restauració de cuina 70701982/  /  1982/  /  

344Construcció de vorera i col·locació de tanca de filat 71711982/  /  1982/  /  

344Construcció d'un terrat 72721982/  /  1982/  /  

344Construcció d'un cobert 73731982/  /  1982/  /  

344Construcció de tancat amb formigó prefabricat 74741982/  /  1982/  /  

344Construcció de cobert i col·locació de porta metàl·lica 75751982/  /  1982/  /  

344Construcció de paret de tanca 76761982/  /  1982/  /  

344Construcció de xemeneia 77771982/  /  1982/  /  

344Aixecar cobert existent 78781982/  /  1982/  /  

344Construcció de xemeneia 79791982/  /  1982/  /  

344Construcció d'un mur 80801982/  /  1982/  /  
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344Construcció de dipòsit de formigó per a magatzem d'aigua 82821982/  /  1982/  /  

344Instal·lació de tanca metàl·lica 83831982/  /  1982/  /  

344Vallar amb tela metàl·lica 84841982/  /  1982/  /  

344Canviar panots del terrat per gres 85851982/  /  1982/  /  

344Empalmar al desguàs general i empalmar la canonada d'aigua potable 86861982/  /  1982/  /  

344Restauració interior total del pis, canviar fusteria exterior 87871982/  /  1982/  /  

344Construcció de paret mitgera i construcció de cobert per a llenyer 88881982/  /  1982/  /  

344Construcció de mur de peces de formigó 89891982/  /  1982/  /  

344Col·locaciód e portes i finestres exteriors 90901982/  /  1982/  /  

344Construcció de valla metàl·lica i de valla de gelosies 91911982/  /  1982/  /  

344Construcció de paviment en el pati 92921982/  /  1982/  /  

344Col·locació de gres al garatge 93931982/  /  1982/  /  

344Pintar façana i arreglar canals d'aigua 94941982/  /  1982/  /  

344Dividir garatge, arrebossar i enguixar l'interior 95951982/  /  1982/  /  

344Restauració de l'interior de la casa 96961982/  /  1982/  /  

344Cosntrucció de paret de pedra i escales d'accés 97971982/  /  1982/  /  

344Aixecar parets a partir de la terrasa i cobrir-la 98981982/  /  1982/  /  

344Arreglar desperfects de la teulada i col·locar canal 99991982/  /  1982/  /  

344Construcció de paviment al pati i de pou mort 1001001982/  /  1982/  /  

344Construcció de porxo i pavimentar 40 m2 1011011982/  /  1982/  /  

344Embaldosar habitació, canviar bigues de fusta per formigó, conduir aigues 
pluvials

1021021982/  /  1982/  /  

344Construcció de tanca de pedra natural i col·locacio de gres al garatge 1031031982/  /  1982/  /  

344Construcció de tanca de totxana i gelosia 1041041982/  /  1982/  /  

344Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 1051051982/  /  1982/  /  

344Col·locació de porta metàl·lica en garatge i arrebossar-ne l'interior 1061061982/  /  1982/  /  

344Moviment de terres al costat de nau industrial, i construcció de cobert 1071071982/  /  1982/  /  

344Ampliar portal existent de garatge i col·locació de porta metàl·lica 1081081982/  /  1982/  /  

344 Inclou pròrrogaReforma i ampliació d'habitatge entre mitgeres 1091091982/  /  1982/  /  

344Pròrroga llicència d'obres expedient 44/82 1101101982/  /  1982/  /  

344Reparació de teulada, sostres, xemeneia i condicionament interiors 1111111982/  /  1982/  /  

344Dividir dos garatjos i construcció d'una dependència 1121121982/  /  1982/  /  
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344Moviment de terres al pati i construcció de mur de formigó armat 1131131982/  /  1982/  /  

344Cambiar teulada existent per bigues de formigó 1141141982/  /  1982/  /  

344Restaurar cuina, cambra de bany, col·locar terratzo, canviar escala i repassar 
parets exteriors

1151151982/  /  1982/  /  

344Restauració de safareig 1161161982/  /  1982/  /  

344Col·locació de plaques de guix i panot al garatge 1171171982/  /  1982/  /  

344Construcció de clavegueram fins a connectar amb la xarxa general de Torrent 
Gros

1191191982/  /  1982/  /  

344Col·locació de voravia 1211211982/  /  1982/  /  

344Construcció de caseta per a la col·locació de bobones de butà per a la 
calefacció de l'església

1221221982/  /  1982/  /  

344CTNE Mas la Plana (línia telefònica) 1241241982/  /  1982/  /  

344Pròrroga llicència 105/82 1051051982/  /  1984/  /  

344Pròrroga llicència 105/82 1051051982/  /  1987/  /  

344Pròrroga llicència 105/82 1051051982/  /  1988/  /  

345Restauració interior i col·locació de finestres i pavimentar dos garatges 1211211983/  /  1983/  /  

345Llicències d'obres de particulars 2111211983/  /  1983/  /  

345Construcciód e mur de formigó 1221221983/  /  1983/  /  

345Construcció de magatzem per a productes de la finca 1241241983/  /  1983/  /  

345Arrebossar garatge i façana posterior, i col·locar terratzo al garatge 1251251983/  /  1983/  /  

345Construcció d'un mur amb peces d'armat 1261261983/  /  1983/  /  

345Repassar la teulada 1271271983/  /  1983/  /  

345Col·locació de gres i banyera en cambra de bany 1291291983/  /  1983/  /  

345Construcció de terrassa amb galeria 1301301983/  /  1983/  /  

345Construcció de paviment i barbacoa en un pati 1311311983/  /  1983/  /  

345Col·locació de balcó i finestres al darrer pis 1321321983/  /  1983/  /  

345Construcció de dos habitatges i estudi de reconstrucció de torre existent 1331331983/  /  1983/  /  

345Construcció càmara de registre i canalització telefònica 1341341983/  /  1983/  /  

345Pavimentar 40 m2 1351351983/  /  1983/  /  

345Restauració cambra de bany 1361361983/  /  1983/  /  

345Restauració cuina 1371371983/  /  1983/  /  

345Restaurar cuina, col·locar plaques de guix, terratzo i enguixar 1381381983/  /  1983/  /  

345Condicionament de pati amb jardineres i pavimentació 1391391983/  /  1983/  /  
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345Restauració escala interior 1401401983/  /  1983/  /  

345Col·locació antena col·lectiva 1411411983/  /  1983/  /  

345Construcciód e dos habitatges unifamiliars, mur de tancament de la propietat i 
porta d'accés a la finca

1421421983/  /  1983/  /  

345Construcció de murs amb peces de formigó 1431431983/  /  1983/  /  

345Construcció de dues habitacions en terrassa existent, construcció d'altre terrat i 
construcció d'envà

1441441983/  /  1983/  /  

345Construcció de valla de peces de formigó 1451451983/  /  1983/  /  

345Canviar finestres existents 1461461983/  /  1983/  /  

345Construcció d'edifici normalitzat per a central telefònica i tancament del solar 1471471983/  /  1983/  /  

345Condicionament interior pisos 1481481983/  /  1983/  /  

345 inclou queixes i informes per interferències prèvies de l'antenna 
col·lectiva

Instal·lació d'antena col·lectiva 1491491983/  /  1983/  /  

345Construcció de paret 1501501983/  /  1983/  /  

345Construcció interior de sostre i construcció de bany 1511511983/  /  1983/  /  

345Construcció de tanca al pati 1521521983/  /  1983/  /  

345Aixecar teulada existent del cobert 1531531983/  /  1983/  /  

345Reforma de pis 1541541983/  /  1983/  /  

345Construcció de terrassa 1551551983/  /  1983/  /  

345Reforma interior de castell, i construcció de dotze quadres amb porxo 1561561983/  /  1983/  /  

345Construcció cambra de bany 1571571983/  /  1983/  /  

345Repassar teulada, moviment de teres i construcció de bany 1581581983/  /  1983/  /  

345Construcció d'instal·lacions ramaderes 1591591983/  /  1983/  /  

345construcció de terrassa i restauració de façana amb ampliació de finestra 1601601983/  /  1983/  /  

345Pavimentació de baixos, consrucció de serveis i sostres nous 1611611983/  /  1983/  /  

345Pavimentar soterrani i terrat 1621621983/  /  1983/  /  

345Ampliació del quiosc-bar (xiringuito) 1621621983/  /  1983/  /  

345Enllosar garatge, arrebossar-lo i enguixar-lo 1631631983/  /  1983/  /  

345Reparacions interiors i escomesa de llum 1641641983/  /  1983/  /  

345Preparació instal·lació plaques solars 1651651983/  /  1983/  /  

345Restauració interior habitatge, obrir dues finestres i una porta 1661661983/  /  1983/  /  

345Construcció d'un cobert 1671671983/  /  1983/  /  

345Fer part de sostre del terrat 1681681983/  /  1983/  /  
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345Fer paviment i distribució garatge, tancat amb flilat i formigó al pati 1691691983/  /  1983/  /  

345 cinc veïns del blocPintar façana del bloc, repassar teulada, treure canonada de l'aigua 1701701983/  /  1983/  /  

345Línia telefònica 1711711983/  /  1983/  /  

345Canviar canalera de l'habitatge 1721721983/  /  1983/  /  

345Canviar porta d'entrada a la botiga 1731731983/  /  1983/  /  

345Construcció de bany i cuina 1741741983/  /  1983/  /  

345Construcció de cambra de registre 1751751983/  /  1983/  /  

345Construcció de mur amb peces de formigó (pròrroga) 1761761983/  /  1983/  /  

345Construcció d'una sala d'estar i una cambra de bany 1771771983/  /  1983/  /  

345Obrir finestra lateral, cuina i col·locació de gres 1781781983/  /  1983/  /  

345Arrebossar i pintar lateral casa 1791791983/  /  1983/  /  

345Cosntrucció de filat per tancar els terrenys 1801801983/  /  1983/  /  

345Canviar desguàs i connectar amb el col·lector general. Repassar teulada 1811811983/  /  1983/  /  

345Arreglar façana amb pedra vista 1831831983/  /  1983/  /  

345Enderroc de les parets i construcció de noves. Pròrroga 1841841983/  /  1983/  /  

345Canviar canal existent, reforçar mur de contenció i canalització d'aigües de 
pluja filtrades pel pati

1851851983/  /  1983/  /  

345Construcció de paret 1861861983/  /  1983/  /  

345Construcció de vorera i paviment davant la casa 1871871983/  /  1983/  /  

345Construcció d'una habitació i col·locaciód e gres als baixos de la casa 1881881983/  /  1983/  /  

345Col·locació de gres al terra de la cuina 1891891983/  /  1983/  /  

345Instal·lació de pal de formigó i estesa de cable de baixa tensió 1901901983/  /  1983/  /  

345Tancament de pati al costat del carrer 1911911983/  /  1983/  /  

345Moviment de terres 1921921983/  /  1983/  /  

345Construcció de porxo 1931931983/  /  1983/  /  

345Restauració interior 1941941983/  /  1983/  /  

345Connexió a antena col·lectiva 1951951983/  /  1983/  /  

345Ampliació de llicències concedides, per variació del tram de construcció (línia 
telefònica)

1961961983/  /  1983/  /  

345Col·locació de teules en un cober, arebossat de cobert i enguixat d'habitació 1971971983/  /  1983/  /  

345Construcció d'un cobert amb sostre d'uralita 1981981983/  /  1983/  /  

345Construcció de xemeneia 1991991983/  /  1983/  /  

345Pavimentació de soterrani del garatge i botiga i col·locació de quatre bigues 2002001983/  /  1983/  /  
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345Restauració de cuina 2012011983/  /  1983/  /  

345Col·locació de porta metàl·lica amb vidres darrera la porta del garatge 2032031983/  /  1983/  /  

345Cambi de vidres i porta de fusta de magatzem per porta enrotllable, anul·lació 
de paret mitgera i col·locació de plaques i terratzo

2042041983/  /  1983/  /  

345Instal·lació de cabina telefònica i construcció de canalitzacions 2052051983/  /  1983/  /  

345Construcció de cobert amb teulada d'uralita 2062061983/  /  1983/  /  

345Cambi de porta d'entrada de fusta per una de metàl·lica, canvi de rètol, canvi 
de vorera

2072071983/  /  1983/  /  

345Reforma estructura, sostres i teulada de la casa 2082081983/  /  1983/  /  

345Construcció de valla igual a l'existent 2092091983/  /  1983/  /  

345Construcció de cobert a l'entrada de la finca 2102101983/  /  1983/  /  

345Reforç del sostre de la casa amb bigues de ferro 2112111983/  /  1983/  /  

346Construcció de cobert 111984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert per guardar llenya 221984/  /  1984/  /  

346Construcció de valla de separació amb el veí 331984/  /  1984/  /  

346Restauració de paviment interior 441984/  /  1984/  /  

346Trasllat d'envà en l'interior del garatge 551984/  /  1984/  /  

346Moure envà i servei en l'interior de magatzem 661984/  /  1984/  /  

346Pavimentar pati i terrassa 881984/  /  1984/  /  

346Construcció cambra de bany en baixos garatge 991984/  /  1984/  /  

346Desmontar teulat existent i col·locació de totxos, teules i canal a la terrassa 10101984/  /  1984/  /  

346 I altres veinsCol·locació de barana a la vorera dels pisos 11111984/  /  1984/  /  

346Canviar el marc d'una habitació i col·locar mosaïc 12121984/  /  1984/  /  

346Buidar part de garatge per instal·lació de dipòsit de gasoil 13131984/  /  1984/  /  

346Construcció d'envà per dividir garatge 14141984/  /  1984/  /  

346Revocar i pintar amb pintura plàstica el lateral de la casa (pròrroga llicència 
179/83)

15151984/  /  1984/  /  

346Canviar cinc bigues de fusta per bigues de ciment 16161984/  /  1984/  /  

346Construcció de departament exterior per a bombones de gas i oxigen al lateral 
de la fàbrica

17171984/  /  1984/  /  

346Reparació de teulada d'uralita amb cinturó de formigó i arreglar esquerdes 
paret cambra de bany

18181984/  /  1984/  /  

346Pavimentar terra del garatge i enguixar-lo 19191984/  /  1984/  /  
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346Col·locació de plaques de guix al menjador i passadís i canviar dos bastiments 
de porta

20201984/  /  1984/  /  

346Pròrroga llicències 23/81, 42/82 i 148/83 21211984/  /  1984/  /  

346Construcció de quatre pilars sobre mur en projecte per col·locar barana; 
conectar claveguera i aixecar mur enprojecte

22221984/  /  1984/  /  

346Obertura de portal darrera la casa 23231984/  /  1984/  /  

346Pintar tot el bloc i repassar teulada 24241984/  /  1984/  /  

346Construcció d'una barbacoa a la terrassa 25251984/  /  1984/  /  

346Repassar paret de pedra de l'hort i col·locació de filat metàl·lic 26261984/  /  1984/  /  

346Construcció de terrassa, obrir portal i arrebossar paret 27271984/  /  1984/  /  

346Col·locació de dos paviments a les finestres, construcció de barbacoa, allargar 
pati interior i canviar sanitaris

28281984/  /  1984/  /  

346Reconstrucció de la cuina 29291984/  /  1984/  /  

346Reparacions a la teulada 30301984/  /  1984/  /  

346Construcció de valla de tancament de 3.250 metres 31311984/  /  1984/  /  

346Construcció de sala d'estar sobre garatge, i enllosar pati de la casa 32321984/  /  1984/  /  

346Arrebossar façana i col·locar ràfec a la teulada 33331984/  /  1984/  /  

346Construcció de bany, despatx, paviment, repassar teulada, instal·lació elèctrica 
i reducció de la porta del garatge

34341984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert per a palla 35351984/  /  1984/  /  

346Cobrir terrassa existent 36361984/  /  1984/  /  

346Canvi de bigues de fusta per bigues de ciment, ampliar finestra i aixecar la casa 37371984/  /  1984/  /  

346Restauració de cambra de bany 38381984/  /  1984/  /  

346Col·locació de reixes a finestres davanteres i laterals 39391984/  /  1984/  /  

346Construcció de xemeneia, enrajolar cambra de bany i col·locar sanitaris, i 
repassar pintura façana

40401984/  /  1984/  /  

346Canviar porta d'entrada, pintar façana 42421984/  /  1984/  /  

346Repassar façana castell 43431984/  /  1984/  /  

346Col·locació de pals telefònics 44441984/  /  1984/  /  

346Restauració paret de pedra i delimitació d'hort 45451984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert 46461984/  /  1984/  /  

346Tancar hort amb pals de ferro i tela metàl·lica 47471984/  /  1984/  /  

346Construcció de xemeneia per pati interior comunitari 48481984/  /  1984/  /  

346Obrir porta i condicionar pati interior per a jardí 49491984/  /  1984/  /  
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346Construcció xemeneia 50501984/  /  1984/  /  

346Pavimentar 16 m2 en pati interior d'habitatge 51511984/  /  1984/  /  

346Pavimentar 35 m2 sota la terrassa interior i pavimentar vorera en façana 
principal

52521984/  /  1984/  /  

346Construcció de terrassa 53531984/  /  1984/  /  

346Construcció de nou pis sobre habitatge existent (pròrroga 53/82) 53531984/  /  1984/  /  

346Construcció de terrassa 54541984/  /  1984/  /  

346Construcció de xemeneia, restauració de balcó i amorterar teules 55551984/  /  1984/  /  

346Eixamplar pista forestal i obrir tram de pista fins enllaçar amb altra d'existent 56561984/  /  1984/  /  

346Repassar balcó i degoters de la teulada 57571984/  /  1984/  /  

346Construcció de dues cambres frigorífiques i obrir porta de comunicació entre 
dependències

58581984/  /  1984/  /  

346Construcció d'altell als baixos de la casa 59591984/  /  1984/  /  

346Construcció de vorera darrera la casa i pintar la casa 60601984/  /  1984/  /  

346Col·locació de gres, arebossar paret i separar jardí de l'hort amb una vorera 61611984/  /  1984/  /  

346Arrebossar parets laterals i del darrera, ampliació finestra i canviar porta del 
balcó

62621984/  /  1984/  /  

346Construcció de murs i moviment de terres 63631984/  /  1984/  /  

346Pavimentació garatge 64641984/  /  1984/  /  

346Condicionar l'entrada de la casa, canviar porta d'entrada i posar porta de ferro a 
l'entrada del pati

65651984/  /  1984/  /  

346Construcció de xemeneia i amorterar teules 66661984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert 67671984/  /  1984/  /  

346Pròrroga exp. 109/92 68681984/  /  1984/  /  

346Col·locar marxapeu a la terrassa 69691984/  /  1984/  /  

346Col·locació de pals de telèfon 70701984/  /  1984/  /  

346Construcció de dues dependències adossades a l'habitatge 71711984/  /  1984/  /  

346Construcció de tanca metàl·lica al voltant del pati 72721984/  /  1984/  /  

346Enderroc de cobert, i construcció de paret 73731984/  /  1984/  /  

346Eixamplar camins interiors de la finca 74741984/  /  1984/  /  

346Construcció de paviment al patí i col·locació de matxembrat a la teulada 75751984/  /  1984/  /  

346Canviar biga de fusta per biga de ciment armat, i col·locació de plaques de guix 
en habitació i passadissos

77771984/  /  1984/  /  

346Arrebossar façana i ampliar quatre finestres 78781984/  /  1984/  /  
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346Construcció de tanca metàl·lica al voltant del pati 79791984/  /  1984/  /  

346Obrir finestra a la cuina 80801984/  /  1984/  /  

346Construcció de pont i repàs del camí 81811984/  /  1984/  /  

346Construcció de pilar de formigó 82821984/  /  1984/  /  

346Construcció de mur de formigó per reforçar paret existent 83831984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert 84841984/  /  1984/  /  

346Col·locació de calefacció, restauració de cambra de bany i col·locació de gual 
al garatge

85851984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert 86861984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert 87871984/  /  1984/  /  

346Construcció de dependència annexa a la casa i terrassa 88881984/  /  1984/  /  

346Instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua 89891984/  /  1984/  /  

346Col·locació de dipòsit de reserva d'aigua 90901984/  /  1984/  /  

346Construcció de cobert per a magatzem de palla 91911984/  /  1984/  /  

346 el numero es devia atribuir erròniamentConstrucció de local 6446441984/  /  1984/  /  

346Permisos de Diputació a Telefònica per a la instal·lació de línies aèries en zona 
d'influència de carreteres

1984/  /  1985/  /  

347Correspondència relacionada amb obres particulars 1984/  /  1985/  /  

346Expedients de llicències d'obres particular 9111984/  /  1985/  /  

346 Inclou pròrroga concedida el 1986 amb el mateix número de 
llicència

Condicionament de planta baixa i pis 76761984/  /  1986/  /  

346 Inclou pròrroga de 1986 amb el mateix númeroReforma general de la casa 771984/  /  1988/  /  

346Pròrroga llicència 76/84 76761984/  /  1988/  /  

347Conexió amb l'antena col·lectiva del Castell 111985/  /  1985/  /  

347Expedients de llicències d'obres particulars 9511985/  /  1985/  /  

347Construcció de vorera 221985/  /  1985/  /  

347Reconstrucció de mur caigut 331985/  /  1985/  /  

347Arrebossat de paret al costat de la fàbrica 441985/  /  1985/  /  

347Construcció de tanca metàl·lica 551985/  /  1985/  /  

347Restauració de la terrassa i col·locació de tela impermeable 661985/  /  1985/  /  

347Construcció de valla amb pedra i condicionament dels passadissos del jardí 771985/  /  1985/  /  

347Condicionament de granja de conills 881985/  /  1985/  /  

347Construcció d'escala interior per pujar a les golfes 991985/  /  1985/  /  
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347Construcció de claraboia per donar llum a la cuina 10101985/  /  1985/  /  

347Construcció d'un dipòsit d'aigua 11111985/  /  1985/  /  

347Construcció d'una xemeneia 12121985/  /  1985/  /  

347Col·locació d'instal·lació elèctrica per a escomesa de llum a 220 v 13131985/  /  1985/  /  

347Construcció d'un sostre i canviar dues finestres 14141985/  /  1985/  /  

347Canviar porta d'entrada 15151985/  /  1985/  /  

347Allargar garatge i construir terrassa 16161985/  /  1985/  /  

347Construcció d'un garatge 17171985/  /  1985/  /  

347Construcció d'una caseta al camp de tir al plat 18181985/  /  1985/  /  

347Pavimentar garatge i canviar porta existent 19191985/  /  1985/  /  

347Canviar porta de fusta per metàl·lica i ampliar rampa interior 20201985/  /  1985/  /  

347Escomesa d'aigua potable, llum i distribució interior d'habitatge 21211985/  /  1985/  /  

247Construcció de valla per tancar pati 22221985/  /  1985/  /  

347Enderroc d'envà en cuina i construcció de xemeneia 23231985/  /  1985/  /  

347Escomesa d'aigua i llum i distribució interior (llicència annexada a la 21/85) 24241985/  /  1985/  /  

347Construcció de 32 m2 de paviment 25251985/  /  1985/  /  

347Construcció de valla per tancar pati 26261985/  /  1985/  /  

347Col·locació de gres, col·locació de plaques de guix i col·locació de xemeneia 27271985/  /  1985/  /  

347Construcció de caseta per eines 28281985/  /  1985/  /  

347Reparació de fosa sèptica 29291985/  /  1985/  /  

347Pròrroga llicència 31/84 31311985/  /  1985/  /  

347Substituir i reaprofitar porta del garatge 32321985/  /  1985/  /  

347Restauració interior i construcció de cobert 33331985/  /  1985/  /  

347Condicionament de baixos 34341985/  /  1985/  /  

347Treure armari de la cuina i construir envà per tapar xemeneia 35351985/  /  1985/  /  

347Ampliació llicència 36/85 per a la construcció d'una planta sòtan 36361985/  /  1985/  /  

347Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres 36361985/  /  1985/  /  

347Condicionament interior d'habitatge i obrir finestra 37371985/  /  1985/  /  

347Restauració del magatzem 38381985/  /  1985/  /  

347Arrebossar part de la façana 39391985/  /  1985/  /  

347Pintar façana 40401985/  /  1985/  /  

347Ampliació d'habitatge 41411985/  /  1985/  /  
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347Col·locació de pedra aplicada al voltant de quatre finestres 42421985/  /  1985/  /  

347Construcció de 28 m2 de paviment i col·locació de porta per tancar pati 43431985/  /  1985/  /  

347Pintar façana 44441985/  /  1985/  /  

347Reconstrucció de paret de pedra amb formigó 45451985/  /  1985/  /  

347Pavimentar baixador i restauració de coberts 46461985/  /  1985/  /  

347Construció de tanca de peces de formigó 47471985/  /  1985/  /  

347Substitució de porta d'entrada de camions a la filatura i construcció de caseta 
per transformador

48481985/  /  1985/  /  

347Construcció de caseta adosada a paret d'indústria per a aparell humidificador 49491985/  /  1985/  /  

347Arrebossar façana posterior i col·locar paravents a dues finestres 50501985/  /  1985/  /  

347Pintar la façana de la casa 51511985/  /  1985/  /  

347Instal·lació pals telefónics al camí de Vilaresau i can Rojans 52521985/  /  1985/  /  

347Arrebossar façana posterior i lateral i pintar-la 53531985/  /  1985/  /  

347Construcció de fonaments i restauració de paret de pedra 56561985/  /  1985/  /  

347Col·locació de gual permanent en entrada de garatge 57571985/  /  1985/  /  

347Desmuntar teulada i sostres i refer distribució interior 58581985/  /  1985/  /  

347Canviar bastiments i fer empedrat davant façana 59591985/  /  1985/  /  

347Obrir rasa i col·locar canonada d'aigua 60601985/  /  1985/  /  

347Construcció d'una dependència al garatge 61611985/  /  1985/  /  

347Construcció de dues parets a l'interior de la fàbrica, i obertura exterior 62621985/  /  1985/  /  

347Construcció de paviment, construcció de balcó i barbacoa, i col·locació de pals 
de contenció

63631985/  /  1985/  /  

347Reparació de terrassa, moviment de terres i contrucció de paret mitgera 64641985/  /  1985/  /  

347Construcció de paret amb càmera, mitgera, al costat de pati 65651985/  /  1985/  /  

347Condicionament de cuina i banys 65651985/  /  1985/  /  

347Canviar sostres, allargar balcó, canviar porta garatge, construir balcó 66661985/  /  1985/  /  

347Creuar carrer amb tub de 10 cm fins a terrenys de la seva propietat 67671985/  /  1985/  /  

347Enderroc de paret existent i de dos coberts i construció de mur de formigó 68681985/  /  1985/  /  

347Condicionament de dues habitacions interiors i construcció de vorera 69691985/  /  1985/  /  

347Enderrocar cobert existent i conilleres existents 70701985/  /  1985/  /  

347Restauració de la terrassa i reparació d'esquerdes en cambra de bany 71711985/  /  1985/  /  

347Construcció de tanca per delimitar terreny 72721985/  /  1985/  /  

347Construcció habitatge unifamiliar aïllat 73731985/  /  1985/  /  
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347Construcció de cancell d'etrada al quiosc de la plaça 74741985/  /  1985/  /  

347Pròrroga llicència 194/83 75751985/  /  1985/  /  

347Arrebossat façana posterior 76761985/  /  1985/  /  

347Construcció de cobert per a magatzem 77771985/  /  1985/  /  

347Col·locació de filat amb pals de ferro darrera el pati, i col·locació de porta de 
ferro

78781985/  /  1985/  /  

347Construcció de xemeneia amb consentiment de la comunitat 79791985/  /  1985/  /  

347Construcció de sostre a nivell del camí i construcció de paret 80801985/  /  1985/  /  

347Buidar garatge per col·locació de dipòsit d'aigua 81811985/  /  1985/  /  

347Canviar finestres i pintar façana 82821985/  /  1985/  /  

347Ampliació nau industrial 83831985/  /  1985/  /  

347Construcció de cobert agrícola 84841985/  /  1985/  /  

347Condicionament de pati interior com a jardí 85851985/  /  1985/  /  

347Col·locació de dues portes enrotllables 86861985/  /  1985/  /  

347Construcció de cobert 87871985/  /  1985/  /  

347Condicionament de baixos, construccio de servei, canviar porta de garatge i 
porta d'entrada

88881985/  /  1985/  /  

347Ampliació casa existent 89891985/  /  1985/  /  

347Pròrroga expedient 89/84 89891985/  /  1985/  /  

347Enderroc de paret existent i construcció de pilars per entrada garatge 90901985/  /  1985/  /  

347Construcció de dipòsit en l'interior de finca 91911985/  /  1985/  /  

347Enderroc de terres i transport 92921985/  /  1985/  /  

347Construcció de balcó 93931985/  /  1985/  /  

347Enderroc de terres del pati poterior i construcció de cobert per garatge i terrassa 93931985/  /  1985/  /  

347Treure esgraons existents a l'entrada de la casa i refer-los 94941985/  /  1985/  /  

347Construcció d'envà per dividir una habitació 95951985/  /  1985/  /  

347Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb magatzem 30301985/  /  1987/  /  

348Construcció de paret mitgera a la terrassa 111986/  /  1986/  /  

348Llicències d'obres particulars 6511986/  /  1986/  /  

348Pavimentació de garatge situat als baixos del pis 221986/  /  1986/  /  

348Reforma de façana davantera, interior de la planta primera i reforma de la 
teulada de tot l'edifici

331986/  /  1986/  /  

348Pavimentació de baixos d'un cobert al costat de l'habitatge 441986/  /  1986/  /  
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348Construcció d'un cobert 551986/  /  1986/  /  

348Ampliació de nau industrial 661986/  /  1986/  /  

348Col·locació de valla metàl·lica amb pals de formigó per tancar piscina i habitatge 771986/  /  1986/  /  

348Instal·lació de dos pals telefònics 881986/  /  1986/  /  

348Instal·lació d'un pal telefònic 991986/  /  1986/  /  

348Obrir portal en local 10101986/  /  1986/  /  

348Canviar teulada del safareig de tres veïns 11111986/  /  1986/  /  

348Construcció de dos habitacions sobre terrassa, i condicionament de resta de 
terrassa

12121986/  /  1986/  /  

348Condicionar pati amb passeres de pedra 13131986/  /  1986/  /  

348Condicionament interior de pati amb passeres de pedra 14141986/  /  1986/  /  

348Eixamplar dues finesres, construir sostre, cobrir terrassa, pintar façana 15151986/  /  1986/  /  

348Construcció de 40 m2 de pedra per a adecentament de pati interior d'habitatge 16161986/  /  1986/  /  

348Construcció de sostre de bodega interior 17171986/  /  1986/  /  

348Pavimentació entre habitatge i fàbrica 18181986/  /  1986/  /  

348Construcció d'habitatge sobre el garatge 19191986/  /  1986/  /  

348Construcció d'un sostre 20201986/  /  1986/  /  

348Col·locació de pals de ferro i filat per tancar pati existent 21211986/  /  1986/  /  

348Construcció de dipòsit d'aigua 22221986/  /  1986/  /  

348Col·locació de pals de ferro i filat per tancar pati existent 23231986/  /  1986/  /  

348Arranjar sala d'estar, aterrar envà interior, substituir porta d'entrada 24241986/  /  1986/  /  

348Ampliació de casa, construcció de dependència per a menjador sobre el terrat 
existent

25251986/  /  1986/  /  

348Arranjar vorera i entrada al pati i col·locació de lloses 26261986/  /  1986/  /  

348Buidar pati, fer forat per a fossa sèptica i abocament de terres sobrants 27271986/  /  1986/  /  

348Cobrir naus industrials existents 28281986/  /  1986/  /  

348Restauració interior d'habitatge 29291986/  /  1986/  /  

348Rehabilitació d'habitatge 30301986/  /  1986/  /  

348Instal·lació de parallamps 31311986/  /  1986/  /  

348Col·locar matxembrat a la teulada, canviar dos bigues de fusta per dues de 
ciment

33331986/  /  1986/  /  

348Ampliació de nau industrial al davant, adecentar parets interiors i tapar fosses 
interiors

34341986/  /  1986/  /  
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348Col·locació porta garatge i canviar porta d'entrada habitatge per porta d'alumini 35351986/  /  1986/  /  

348Pintar façana darrera habitatge, arrebossar part façana del darrera 36361986/  /  1986/  /  

348Construcció duna valla per tancar pati posterior 37371986/  /  1986/  /  

348Reconstrucció d'un cobert, canviar teulada de fusta per formigó i uralita 38381986/  /  1986/  /  

348Construcció de teulada i arrebossar façana 39391986/  /  1986/  /  

348Desmunt de terres en terrenys de la seva propietat 40401986/  /  1986/  /  

348Pintar façana i repassar teulada 41411986/  /  1986/  /  

348Habitatge unifamiliar entre mitgeres 42421986/  /  1986/  /  

348Ampliar garatge 43431986/  /  1986/  /  

348Restauració bany existent 44441986/  /  1986/  /  

348Obres vàries de condicionament 45451986/  /  1986/  /  

348Construcció de mur de pedra 46461986/  /  1986/  /  

348Treure terres de la bodega 47471986/  /  1986/  /  

348Pavimentació de local i obrir i col·locar porta 48481986/  /  1986/  /  

348Construcció de valla davant la casa 49491986/  /  1986/  /  

348Condicionament interior del pis, cambre e bany i cuina. Canviar finestres 51511986/  /  1986/  /  

348Construcció d'un portal i una rampa 52521986/  /  1986/  /  

348Canviar panot de la terrassa 53531986/  /  1986/  /  

348Substituir baldoses de la terrassa 54541986/  /  1986/  /  

348Construcció d'una habitació per a traster 55551986/  /  1986/  /  

348Substitució de les bigues de la teulada 56561986/  /  1986/  /  

348Estesa de línia elèctrica 57571986/  /  1986/  /  

348 en préstecLlicència d'obres 59591986/  /  1986/  /  

348Obrir finestra i construcció de barbacoa 60601986/  /  1986/  /  

348Canviar bigues de fusta i porta 62621986/  /  1986/  /  

348Construcció d'un magatzem 63631986/  /  1986/  /  

348Construcció de caseta de comptadors de llum, conduccions des de 
transformador a la caseta

64641986/  /  1986/  /  

348Construcció d'altell i arreglar parets interiors dels baixos 65651986/  /  1986/  /  

348Distribució interior, enguixat i col·locació de terratzo en un pis 111987/  /  1987/  /  

348Projecte de dos habitages unifamiliars de planta baixa 111987/  /  1987/  /  

348Llicències d'obres particulars 6711987/  /  1987/  /  
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348Vallar els laterals del pati 221987/  /  1987/  /  

348Construcció de nau industrial 331987/  /  1987/  /  

348Ampliació habitatge 441987/  /  1987/  /  

348Canviar teulada d'uralita per teulades, arrebossar façana lateral 551987/  /  1987/  /  

348Perforació d'un pou 661987/  /  1987/  /  

348Col·locació de terratzo 771987/  /  1987/  /  

348Pavimentació, i construcció d'una valla per separar el jardí de l'hort 881987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un pou i canviar portes i finestres 991987/  /  1987/  /  

348Vallar pati 10101987/  /  1987/  /  

348Construcciód 'un cobert per a dues quadres de cavalls i magatzem 11111987/  /  1987/  /  

348Col·locació de 6 pals de formigó per tancar pati 12121987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un magatzem 13131987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un cobert per a magatzem 14141987/  /  1987/  /  

348Col·locació de 4 bigues per a reforçar sostre 15151987/  /  1987/  /  

348Ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 16161987/  /  1987/  /  

348Construcció de tanca al pati 17171987/  /  1987/  /  

348Desmunt de teulades existents i construcció de terrat 18181987/  /  1987/  /  

348Construcció de vorera, construcció de paviment 19191987/  /  1987/  /  

348Arrebossar façanes, pintar façanes i col·locació de canals 20201987/  /  1987/  /  

348Vallar terreny i construir cobert 21211987/  /  1987/  /  

348Cobrir terrat existent 22221987/  /  1987/  /  

348Perforació d'un pou 23231987/  /  1987/  /  

348Col·locació de canonades de plàstic 24241987/  /  1987/  /  

348Restauració del terra del terrat existent 25251987/  /  1987/  /  

348(annexada a llic. 18/87) 26261987/  /  1987/  /  

348Col·locar terratzo i estenedors 27271987/  /  1987/  /  

348Col·locació plaques de guix 28281987/  /  1987/  /  

348Arrebossar i pintar casa, canviar teules, tancar pati i construcció de 
dependència sobre teulada existent

29291987/  /  1987/  /  

348Reformes interiors habitatge 30301987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un cobert per a garatge 31311987/  /  1987/  /  

348Pintar tot el bloc de 12 pisos i 12 garatges 33331987/  /  1987/  /  
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348Construcció d'un estudi per aprofitament de golfes i d'una terrassa 35351987/  /  1987/  /  

348Perforació de pou per extracció d'aigua 36361987/  /  1987/  /  

348Restauració de façana i canvi de bastiments de finestres exteriors 37371987/  /  1987/  /  

348Ampliació d'habitatge 38381987/  /  1987/  /  

348Construcció de labavo, arrebossat de parets i col·locació de plaques al sostre 39391987/  /  1987/  /  

348Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 40401987/  /  1987/  /  

348Llicència d'obres 41411987/  /  1987/  /  

348Col·locació de 50 m2 de plaques de guix a tot el pis 42421987/  /  1987/  /  

348Col·locació d'aparell d'humidificació, construcció de paret 43431987/  /  1987/  /  

348Canviar teules i col·locació de xemenei 44441987/  /  1987/  /  

348Reformes interiors en habitatge 45451987/  /  1987/  /  

348Repàs del terrat al darrera de la casa 46461987/  /  1987/  /  

348Arrebossar garatge 47471987/  /  1987/  /  

348Adaptació d'una planta per a habitatge, sobre local existent 48481987/  /  1987/  /  

348Prospecció d'un pou dins la finca Mas Bujons, al paratge La Penyora 49491987/  /  1987/  /  

348Enderroc de caseta i construcció d'una altra d'igual, o condicionament de pati i 
obertura de porta

50501987/  /  1987/  /  

348Col·locació de pals i filat per tancar pati 51511987/  /  1987/  /  

348Pintar façana lateral (sobre teulada del cine) 53531987/  /  1987/  /  

348Distribució interior d'una part dels baixos de l'església per a adecentar quatre 
dependències

54541987/  /  1987/  /  

348Construcció d'una riostra per separar dos patis 55551987/  /  1987/  /  

348Canviar una biga de la teulada sobre el cor (església vella) 56561987/  /  1987/  /  

348Ampliació de magatzem 57571987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un cobert adossat a altres coberts existents 58581987/  /  1987/  /  

348Adecentament del pati interior amb peces de terratzo 59591987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un portal per a entrada de vehicles 60601987/  /  1987/  /  

348Arreglar la cambra de bany, doblar façana 61611987/  /  1987/  /  

348Enderrocanment de dos sostres i construir-los de nou 62621987/  /  1987/  /  

348Rebaixament de terres per a la construcció d'habitatges 63631987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un mur 64641987/  /  1987/  /  

348Rehabilitació d'habitatge unifamiliar 66661987/  /  1987/  /  

348Construcció d'un mur amb peces de formigó 67671987/  /  1987/  /  
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349Col·locació de desguàs, arreglar aiguafons de la teulada, construcció d'un envà 
i col·locació de dues bigues

111988/  /  1988/  /  

349Expedients de llicències d'obres particulars 7611988/  /  1988/  /  

349Canviar biga d'armat i arrebossar paret exterior 221988/  /  1988/  /  

349Construcció d'un transformador 331988/  /  1988/  /  

349Arranjament de magatzem agrícola com a annex a formatgeria 551988/  /  1988/  /  

349Construcció d'una paret amb peces de formigó 661988/  /  1988/  /  

349Construcció d'un terrat 771988/  /  1988/  /  

349Construcció d'un cobert agrícola 881988/  /  1988/  /  

349Construcció d'una paret i un sostre 991988/  /  1988/  /  

349Construcció de l'estructura de la casa 10101988/  /  1988/  /  

349Construcció de vuit habitatges unifamiliars en filera 11111988/  /  1988/  /  

349Reparació de dutxes 12121988/  /  1988/  /  

349Ampliació menjador i saleta 13131988/  /  1988/  /  

349Construcció de tanca i fonaments al pati de la seva propietat 14141988/  /  1988/  /  

349Rebaix de terres al pati 15151988/  /  1988/  /  

349Construcció de tanca de delimitació 16161988/  /  1988/  /  

349Col·locació de 50 m2 de gres 17171988/  /  1988/  /  

349Canviar uralita per teules 18181988/  /  1988/  /  

349Col·locació de 50 m2 de terratzo i paviment botiga 19191988/  /  1988/  /  

349Construcció de paret de tancament 20201988/  /  1988/  /  

349Col·locació de sòcol 21211988/  /  1988/  /  

349Condicionament de cambra de bany 22221988/  /  1988/  /  

349Posar canals, arrebossar i pintar façanes i arranjar paret del camí 23231988/  /  1988/  /  

349Enderroc portal existent d'entrada a la indústria 24241988/  /  1988/  /  

349Obrir portal i col·locar persiana metàl·lica 25251988/  /  1988/  /  

349Refer cambra de bany 26261988/  /  1988/  /  

349Adreçar paret interior, marcar data al dintell de la finestra 27271988/  /  1988/  /  

349Canviar bigues de la teulada de la pallissa 28281988/  /  1988/  /  

349Canviar el rentador i els armaris i construcció de llenyer 29291988/  /  1988/  /  

349Paviment als baixos del terrat i col·locació d'uralita amb tubs com a biguetes 30301988/  /  1988/  /  

349Construcció de xemeneia per a la calefacció 31311988/  /  1988/  /  
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349Arrebossar part de la paret lateral de la casa 32321988/  /  1988/  /  

349Rebaix de terres del pati i reparació de voreres 33331988/  /  1988/  /  

349Canviar finestra davantera 34341988/  /  1988/  /  

349Substitució de la porta posterior d'enrada al pis 35351988/  /  1988/  /  

349Desmunt del marge i nivellament, i altres obres segons croquis 36361988/  /  1988/  /  

349Construcció de WC i lavabo 38381988/  /  1988/  /  

349Reparació del terra de la cuina 39391988/  /  1988/  /  

349Construcció de paviment pati 40401988/  /  1988/  /  

349Col·locació de plaques de guix al sostre i gres al terra 41411988/  /  1988/  /  

349Enrajolar la planta de les golfes 42421988/  /  1988/  /  

349Refer teulada 43431988/  /  1988/  /  

349Rehabilitació habitatge 44441988/  /  1988/  /  

349Acabar construcció de garatge ambt terrat al damunt 45451988/  /  1988/  /  

349Arranjar tres graons i enllosat 46461988/  /  1988/  /  

349Col·locació de tanca metàl·lica i construcció d'escala exterior 47471988/  /  1988/  /  

349Canviar tres portes d'entrada al cantó de la façana principal 48481988/  /  1988/  /  

349Posar plaques al sostre de l'escala i canviar el sòcol 49491988/  /  1988/  /  

349Tancar finestres nau de teixits a l'interior de la fàbrica 50501988/  /  1988/  /  

349Allargar una jardinera i construir un pilar 51511988/  /  1988/  /  

349Arranjament de cel-ras, canviar porta d'entrada, pintar façana i col·locar sòcol 
de pedra

52521988/  /  1988/  /  

349Tanca metàl·lica 53531988/  /  1988/  /  

349Moviments de terres 54541988/  /  1988/  /  

349Estesa de línia aèria fins a nova estació transformadora Picamill 55551988/  /  1988/  /  

349Canviar bastiment habitació, i habilitar habitació com a rebost 56561988/  /  1988/  /  

349Canviar porta d'entrada i dues finestres, i construcciód e paviment als baixos 57571988/  /  1988/  /  

349Restauració de cuina 58581988/  /  1988/  /  

349Refer teulada, enderroc de paret interior i construció del terra de l'habitatge 59591988/  /  1988/  /  

349Canviar plaques de guix de tres habitacions, fer remort a la vorera, i construcció 
de xemeneia

60601988/  /  1988/  /  

349Ampliació habitatge 61611988/  /  1988/  /  

349Desmunt de terres per a construcció d'un garatge 62621988/  /  1988/  /  

349Repàs de teulada del bloc i substituir teules trencades 63631988/  /  1988/  /  
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349Col·locació de panot i gres, fer xemeneia i arrebossar parets terrat 65651988/  /  1988/  /  

349Allargar garatge existent 66661988/  /  1988/  /  

349Reparació del terra del menjador i passadís 67671988/  /  1988/  /  

349Arreglar cambra de bany 68681988/  /  1988/  /  

349Construcció de mur de contenció de terres i fer camí d'accés als camps de 
l'altra banda del Torrent Xic

69691988/  /  1988/  /  

349Treure porta d'entrada existent i canviar-la per una altra de fusta 70701988/  /  1988/  /  

349Repassar teulada d'un cobert 71711988/  /  1988/  /  

349Eixamplar garatge i pis superior 72721988/  /  1988/  /  

349Canviar finestra de ferro de la façana lateral per una d'alumini 73731988/  /  1988/  /  

349Col·locar plaques al sostre de la cuina i canviar armaris 74741988/  /  1988/  /  

349Repassar teulada i terrat 75751988/  /  1988/  /  

349Obrir finestra a la façana, arreglar canonades d'aigua i col·locar tub extractor 76761988/  /  1988/  /  

350Col·locació de gelosies al damunt de la paret existent 111989/  /  1989/  /  

350Expedients de llicències d'obres particulars 6811989/  /  1989/  /  

350Construcció de sostre nou i enderrocar l'existent, de 4,5 m, i continuació de 
paret existent fins a la teulada. Construcció d'un altra sostre

221989/  /  1989/  /  

350Condicionament de tres habitacions 331989/  /  1989/  /  

350Pintar façanes de la casa, construcció d'habitació a les golfes 441989/  /  1989/  /  

350Enderrocar envà i construcció d'un de nou 551989/  /  1989/  /  

350Treure vorera existent a l'interior del pati de la seva propietat i retirar-la uns 2 m. 661989/  /  1989/  /  

350Construcció d'un sostre a l'interior de l'habitatge 771989/  /  1989/  /  

350Allargar nau existent 881989/  /  1989/  /  

350Refer teulada de la casa 991989/  /  1989/  /  

350Construcció d'una fossa sèptica al cantó del garatge 10101989/  /  1989/  /  

350 sol·licitud retiradaAllargar nau existent 11111989/  /  1989/  /  

350Fer 14 m2 de paret a l'interior del pati 12121989/  /  1989/  /  

350Fer la cuina nova 13131989/  /  1989/  /  

350Obrir dues finestres noves i fer una paret corbada per eliminar racó mort 14141989/  /  1989/  /  

350Construcció de paret de pedra 15151989/  /  1989/  /  

350Col·locació de barana sobre mur de pedra 16161989/  /  1989/  /  

350Construcció de mur de pedra de 16 m. de largada 17171989/  /  1989/  /  

350Col·locació d'una bàscula de 50 tones 18181989/  /  1989/  /  
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350Connexió a la xarxa d'abastament d'aigües i col·locació de comptador 19191989/  /  1989/  /  

350Col·locació de sòcol a l'habitatge 21211989/  /  1989/  /  

350Col·locació de tub des de la fossa sèptica al garatge 22221989/  /  1989/  /  

350Construcció de tanca d'obra al pati 24241989/  /  1989/  /  

350Descobrir una part de teulada per construir un terrat 25251989/  /  1989/  /  

350Ampliació del portal del garatge i canviar la porta 26261989/  /  1989/  /  

350Col·locació de xemeneia a la teulada, per calefacció 27271989/  /  1989/  /  

350Construcció de valla per tancar el pati 28281989/  /  1989/  /  

350Ampliació d'habitatge 29291989/  /  1989/  /  

350Canviar bigues de fusta per bigues de formigó 30301989/  /  1989/  /  

350Arreglar teulada i canviar bigues 31311989/  /  1989/  /  

350Construcció de gararge i dues terrasses 32321989/  /  1989/  /  

350Col·locció de toldo 33331989/  /  1989/  /  

350Canviar una part del mosaic del terrat 34341989/  /  1989/  /  

350Reparacions cambra de bany i instal·lació calefacció 35351989/  /  1989/  /  

350Repàs teulada i col·locació panots a la vorera 36361989/  /  1989/  /  

350Canvi d'una finestra 37371989/  /  1989/  /  

350Tréure l'arrebossat existent i deixar pedra vista 38381989/  /  1989/  /  

350Construcció de granja cunícola 39391989/  /  1989/  /  

350Nau industrial 40401989/  /  1989/  /  

350Prolongació de cable de l'antena col·lectiva 41411989/  /  1989/  /  

350construcció de cambra de bany 42421989/  /  1989/  /  

350Fer una terrassa sobre quatre pilars 43431989/  /  1989/  /  

350Col·locació de toldo 44441989/  /  1989/  /  

350Aixecament de teulada i parets, canvi de bigues, construcciód eterrats, obertura 
de fienstra i construcció de cuina

45451989/  /  1989/  /  

350Construcció d'un cobert 46461989/  /  1989/  /  

350Construcció de paret 47471989/  /  1989/  /  

350Construcció de terrat 48481989/  /  1989/  /  

350Canviar canonada de l'habitatge 49491989/  /  1989/  /  

350Reparacions i condicionament de cambra de bany 50501989/  /  1989/  /  

350Construcció d'un habitatge unifamiliar 51511989/  /  1989/  /  
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350Canviar el terra del menjador 52521989/  /  1989/  /  

350Canviar rajoles de l'ampit de les finestres de la façana 53531989/  /  1989/  /  

350Construcció d'una llar de foc 54541989/  /  1989/  /  

350Tancament del pati i cobrir-ne una part amb uralita 55551989/  /  1989/  /  

350Allisar paviment existent en garatge 56561989/  /  1989/  /  

350Eixamplar el portal d'entrada al garatge i condicionament dels balcons 57571989/  /  1989/  /  

350Col·locació de mobles de cuina, construcció de tanca de pedra amb pilars i 
pintar habitatge

58581989/  /  1989/  /  

350Cobrir terrat existent 59591989/  /  1989/  /  

350Consolidació església Santa creu de la Plana (llicència agregada a 68/89) 60601989/  /  1989/  /  

350Construcció cobert garatge per maquinària agrícola 61611989/  /  1989/  /  

350Escardejar façana de la casa 62621989/  /  1989/  /  

470 Falta la llicència d'obres. "Aquest expedient ve de la capsa 350".Construcció 7 habitatges unifamiliars, Construccións Sala Burdó 63631989/  /  1989/  /  

470Construcció de 7 habitatges unifamiliars en filera i un edifici plurifamiliar de 3 
habitatges

63631989/  /  1989/  /  

350Reparació sostres i parets, construcció de bany i construcció de pou mort per a 
aigües fecals

64641989/  /  1989/  /  

350Col·locar mosaic al menjador, picar parets i arrebossar de nou 65651989/  /  1989/  /  

350 en préstec en fer la catalogacióLlicència d'obres 66661989/  /  1989/  /  

350Canviar 6 bastiments de fusta per alumini 67671989/  /  1989/  /  

350Recalçament, reparació d'esquerdes i reparació de coberta, església de Santa 
Creu de la Plana

68681989/  /  1989/  /  

351Expedients de llicències d'obres particulars 5811990/  /  1990/  /  

352Llicències d'obres particulars 6711991/  /  1991/  /  

352Llicències d'obres particulars 8011992/  /  1992/  /  

353Llicències d'obres particulars 8911993/  /  1993/  /  

354Expedients de llicències d'obres particulars 7611994/  /  1994/  /  

469Expedients de llicències d'obres particulars 21211994/  /  1994/  /  

469Construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 21211994/  /  1994/  /  

465Instal·lació de 270 m de línia elèctrica 67671994/  /  1994/  /  

355Expedients de llicències d'obres particulars 3211995/  /  1995/  /  

437Expedients de llicències d'obres particulars 4211995/  /  1995/  /  

437 Conté denegació Telefònica (núm.R.ent.652)Expedients de llicències d'obres particulars 87331995/06/  1995/12/  
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456 Hi falten algunes llicències. Conté permisos d'obres públiques de la 
Diputació de Barcelona
PER REVISAR

Expedients de llicències d'obres particulars. Llicències d'obres restauració de 
façanes

12821996/02/  1996/11/  

457Expedients de llicències d'obres particulars 10421997/  /  1997/  /  

468Expedients de llicències d'obres particulars 58581997/  /  1997/  /  

458Fer tanca amb pals de ferro i filat al pati 111998/  /  1998/  /  

458Expedients de llicències d'obres particulars 5411998/  /  1998/  /  

458Construcció d'un mur amb blocs de ciment 221998/  /  1998/  /  

458Construcció de wc, tancament de paret amb totxana i col·locació de porta 331998/  /  1998/  /  

458Obrir vorera de tot el carrerr per substituir canonada que passa pel mig del 
carrer i passarà per la vorera

551998/  /  1998/  /  

458Canviar porta d'entrada al pati on hi ha els garatges 661998/  /  1998/  /  

458Col·locació de gres al terrat, construcció de barbacoa i restaurar un pilar al terrat 771998/  /  1998/  /  

458Fer balaustrada en mur de recent construcció 881998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació de façana posterior, balcons i enrajolar pati 991998/  /  1998/  /  

458Obres a la via pública per connectar cases de nova construcció a la xarxa del 
servei d'aigües

10101998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació pati (enderrocar porxo i construir terrat) 11111998/  /  1998/  /  

458Arranjar goteres, canviar teulada de plàstic per una d'uralita al garatge i canviar 
porta i tancat

12121998/  /  1998/  /  

458Col·locació de valla de ferro sobre mur de pedra 13131998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació teulada i afegir forjat 15151998/  /  1998/  /  

458Arranjament de wc, canviar rajoles i sanitaris, canviar el terra de l'entrada de la 
casa i la porta de fusta

16161998/  /  1998/  /  

458Pintar façana 17171998/  /  1998/  /  

458Arranjar paret de pedra de dins la caas i posar gres rústic 18181998/  /  1998/  /  

458Substituir la barana existent per una de nova 19191998/  /  1998/  /  

458Condicionament de teulada, paviment baixos i tapar esquerdes 20201998/  /  1998/  /  

458Condicionament cuina i cambra de bany 21211998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació habitació 22221998/  /  1998/  /  

458Canviar totes les finestres i bastiments per finestres de PVC 23231998/  /  1998/  /  

458Canviar bastiments, condicionament de paret de pedra, col·locació de terratzo 24241998/  /  1998/  /  

458Condicionament de cobert amb envans de rajols i canviar uralites per teules de 
ciment

25251998/  /  1998/  /  
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458Substitució de 2 pals metàl·lics i pal de fusta per 1 pal metàl·lic 26261998/  /  1998/  /  

458Construcció de granja de porcí 27271998/  /  1998/  /  

458Fer valla amb peces prefabricades davant les façanes de la casa 28281998/  /  1998/  /  

458Fer lavabo (planta baixa) 29291998/  /  1998/  /  

458Tancar el pati amb filat blanc 30301998/  /  1998/  /  

458Fer arrambadís (sòcol) al volt de la casa i a la valla de davant la casa amb granit 31311998/  /  1998/  /  

458Reforma xarxa aigua 32321998/  /  1998/  /  

458Instal·lació derivació tuberia d'aigua potable des dels pisos del C. Josep 
Sauleda a la casa del Molí

33331998/  /  1998/  /  

458Canviar persines i finestres existents per unes amb doble vidre. Canviar 
bastimetns i envans de 3 habitacions i posar el terra, i aïllament del sostre

34341998/  /  1998/  /  

458Canviar la porta de fusta de la planta baixa per una de metàl·lica 35351998/  /  1998/  /  

458Cobrir el terrat (fer dues parets i deixar dues finestres) 36361998/  /  1998/  /  

458Canviar totes les teules, repassar part baixa de la façana i canviar dos 
bastiments

37371998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació de la teulada, arranjar façana i pintar-la 38381998/  /  1998/  /  

458Reformar habitatge i sospedrar paret 39391998/  /  1998/  /  

458Reforma porxo i terrat 40401998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació interior baixos 41411998/  /  1998/  /  

458Enderroc local al darrera de l'habitatge i col·locació porta de ferro 42421998/  /  1998/  /  

458Pavimentació naus de telers, pavimentació nau ordidors, pavimentació del camí 
que va cap a magatzems

43431998/  /  1998/  /  

458Instal·lació de 2 pals metàl·lics i estesa de línia, obertura i tancament de rasa 
per a l'estesa de 140 metres de cable subterrani

44441998/  /  1998/  /  

458Descalçar la vorera per canviar la canonada que va a dins la seva propietat 45451998/  /  1998/  /  

458Reparació teulada d'un cobert al costat de l'habitatge 46461998/  /  1998/  /  

458Construcció i muntatge de cubilets i d'estructura metàl·lica 47471998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació teulada galeria 48481998/  /  1998/  /  

458Canviar tanca del carrer per una altra de paret de pedra, i canviar finestres, 
bigues aluminoses d'un sostre i arrebossar pert de la façana

49491998/  /  1998/  /  

458Vallat de terreny i teulada d'uralita 50501998/  /  1998/  /  

458Reparació del terrat existent i fer tancament amb finestres i portes d'alumini i 
bronze

51511998/  /  1998/  /  

458Rehabilitació teulada i condicionament façana 52521998/  /  1998/  /  
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458Arranjament de la façana principal i lateral per deixar-la en pedra vista 53531998/  /  1998/  /  

458Construcció de garatge particular 54541998/  /  1998/  /  

469Expedients de llicències d'obres particulars 55551998/  /  1998/  /  

458Ampliació semi-soterrani (desistida) 56561998/  /  1998/  /  

469Prorroga llicència construcció de 5 habitatges en filera 55551998/  /  2001/  /  

466Arranjament de façana amb pedra 111999/  /  1999/  /  

466Expedients de llicències d'obres particulars 2411999/  /  1999/  /  

466Repàs mur de pedra i cinturó de pedra a l'antiga rectoria 221999/  /  1999/  /  

466Canviar portes habitatge i construcció de bany 331999/  /  1999/  /  

466Posar tanca metàl·lica revestida amb bruc 441999/  /  1999/  /  

466Estintolament en paret estructural 551999/  /  1999/  /  

466Realització d'una cuina i d'un bany 661999/  /  1999/  /  

466Arreglar jardí pati interior 771999/  /  1999/  /  

466Reformes banys 881999/  /  1999/  /  

466Reformes del bany i de la cuina 991999/  /  1999/  /  

466Obres de remodelació edificis 10101999/  /  1999/  /  

466Estació base telefonia mòbil 11111999/  /  1999/  /  

466Envà de 7 cms. De separació de finques i agençar nou accés a l'habitatge 12121999/  /  1999/  /  

466Construcció de paviment de gres entrada habitatge 13131999/  /  1999/  /  

466Eixamplar porta, vallar amb encanyissat, aixecar porxo 14141999/  /  1999/  /  

466Treure escala existent que condueix al terrat, i restauració d'aquest 15151999/  /  1999/  /  

466Canviar porta, fer paviment i posar 2 bigues de ferro en granja existent 16161999/  /  1999/  /  

466Fer envà per partir habitació, enguixar-la i posar-hi mosaic 17171999/  /  1999/  /  

466Canviar canonada d'aigua per diàmetre insuficient i nova connexió 18181999/  /  1999/  /  

466Rehabilitació teulada i façana 19191999/  /  1999/  /  

466Trasllat de terres de Sauleda S.A. als nous col·legis 20201999/  /  1999/  /  

466Conduccions d'aire i pavimentació (nau telers), petites obres interior naus 21211999/  /  1999/  /  

466Pavimentació parcial d'una nau 22221999/  /  1999/  /  

466Construcció de sostre sanitari en substitució del paviment del pati interior i 
formalització de tanca massissa en mitjera

23231999/  /  1999/  /  

467Construcció de cinc habitatges unifamiliars 25251999/  /  1999/  /  

467Expedients de llicències d'obres particulars 43251999/  /  1999/  /  
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467Posar tanca delimitació pati i arranjament de degoters i tanca amb pedra 
davant la casa

26261999/  /  1999/  /  

467Construcció de granja de porcí d'engreix 27271999/  /  1999/  /  

467Construcció de tanca del pati i col·locació de porta de ferro i paviment 28281999/  /  1999/  /  

467Modificació de la cuina i obrir portal per accedir de l'habitatge al garatge 29291999/  /  1999/  /  

467Ampliar dependència per a rentadora i col·locar pedra aplacada de revestiment 
en llar de foc i paret de menjador

30301999/  /  1999/  /  

467Pavimentar el rec i fer-lo recte així com posar filat a la part del darrera amb una 
porta

31311999/  /  1999/  /  

467Pròrroga llic. 27/1998. Construcció de granja de porcí d'engreix 32321999/  /  1999/  /  

467Reparació de dos pilars i la porta de la tanca del pati i col·locació de rajoles al 
terra del pati de la piscina

33331999/  /  1999/  /  

467Canviar finestres del davant de la primera planta, canviar canal, posar 
paravents i pintar façana

34341999/  /  1999/  /  

467Construcció de dos habitatges unifamiliars adossats 35351999/  /  1999/  /  

467Retirar estació transformadora i instal·lació de 4 pals de formigó per la vorera 
del camí existent i estasa de cable aeri darrera fàbrica Sauleda S.A.

36361999/  /  1999/  /  

467Construcció provisional destinada a usos agrícoles (col·locació de cobert 
metàl·lic)

37371999/  /  1999/  /  

467Condicionament cuina i fer forat butà 38381999/  /  1999/  /  

467Col·locar panot en terrat existent, pintar faána lateral i condicionar barana d'obra 39391999/  /  1999/  /  

467Pròrriga llic. 91/1996. Reforçar mur, costruir piscina i obres pendents 40401999/  /  1999/  /  

467Pròrroga  llicència 3/1996. Construcció de nau d'engreix, ampliació nau de 
maternitat i gestació (inclou segona pròrroga, de 2000, sense número 
d'expedient específic)

41411999/  /  1999/  /  

467Construcció d'un garatge aïllat a un habitatge unifamiliar aïllat 43431999/  /  1999/  /  

468Pavimentació davant del pati 44441999/  /  1999/  /  

468Expedients de llicències d'obres particulars 46441999/  /  1999/  /  

468Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar 45451999/  /  1999/  /  

468Construcció d'un garatge i magatzem 46461999/  /  1999/  /  

468Instal·lació de cable sec dins d'estació de mesura de dades a l'interior de 
fàbrica Sauleda

48481999/  /  1999/  /  

468Expedients de llicències d'obres particulars 60481999/  /  1999/  /  

468Arrebossar paret posterior, canviar dues finestres i aixecar part de la teulada 49491999/  /  1999/  /  

468Construcció de dos habitatges en filera adossats 50501999/  /  1999/  /  
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468Arrancar mosaic i posar gres. Arrebossar façana del darrera i fer cuina i bany 51511999/  /  1999/  /  

468Mur de contenció de terres a la part del darrera de l'habitatge 52521999/  /  1999/  /  

468Instal·lació d'escomesa d'aigua industrial 53531999/  /  1999/  /  

468Instal·lació canonada de polietilè per subministre provisional d'aigües per l'obra 
de nova construcció d'habitatges

54541999/  /  1999/  /  

468Construcció de murs de contenció amb pedra i blocs de formigó, i escales 
d'accés

55551999/  /  1999/  /  

468Construcció de mur de contenció de terres mitgera dreta, per conetnció de 
terres de nou carrer de 8 m.

56561999/  /  1999/  /  

468Obrir portal garatge soterrani. Col·loaccio de gres i reforçament de bigues 
aluminoses

57571999/  /  1999/  /  

468Canviar enrajolat del terra del davant del garatge i de la porta principal 58581999/  /  1999/  /  

468Reforma de porxo i terrat 59591999/  /  1999/  /  

468Renovació escomesa d'aigua 60601999/  /  1999/  /  

468Canviar el terra de la terrassa de l'habitatge, canviar empits de finestres i fer 
vorera al darrera de l'habitatge

62621999/  /  1999/  /  

468Expedients de llicències d'obres particulars 63621999/  /  1999/  /  

4681a pròrroga exp. 27/99. Construcció de granja de porcí d'engreix 63631999/  /  1999/  /  

468Fer envà a l'habitació de calderes i garatge, col·locació de plats de dutxa en 
soterrani

65651999/  /  1999/  /  

468Expedients de llicències d'obres particulars 75651999/  /  1999/  /  

468Adequar i impermeabilitzar i vallar una bassa de purins 67671999/  /  1999/  /  

468Instal·lació de tanca amb estaques de fusta 68681999/  /  1999/  /  

468Canviar tres bigues de fusta per tres bigues de ciment armat 69691999/  /  1999/  /  

468Remodelar una habitació de bany, canviar rajola i tubs de desguàs 70701999/  /  1999/  /  

468Canviar canal malmès i teules degut al fort temporal de calamarsa 71711999/  /  1999/  /  

468Canviar canal malès i teules degut al fort temporal 72721999/  /  1999/  /  

468Posar gres al terra 73731999/  /  1999/  /  

468Ampliació de l'habitatge 74741999/  /  1999/  /  

468Rehabilitació d'una coberta d'habitatge existent 75751999/  /  1999/  /  

468 Autorització de Diputació de Barcelona, sense tramitació municipalInstal·lació de senyal de trànsit lluminós 137413741999/  /  1999/  /  

469Construcció de dues naus en planta baixa destinades a engreix i deslletament 
(Inclou primera pròrroga)

66661999/  /  2000/  /  

467Construcció de nau de vedells d'engreix, naus de gestació, maternitat i 
deslletament de porcs (inclou pròrroga 2001)

42421999/  /  2001/  /  
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470Expedients de llicències d'obres. Informe dictamen relatiu a Plásticos FACA, SA 2000/  /  2000/  /  

4722a. Pròrroga de l'expt. 3/1996, aprovat per la Comissió de Govern de data 
13/07/2000. Montcabrer, SCP.

2000/  /  2000/  /  

469Reforma escala, modificació paret escala i modificació comptadors d'aigua i llum 112000/  /  2000/  /  

469Expedients de llicències d'obres 1012000/  /  2000/  /  

469Fer passadís des del carrer a escala del pis de dalt amb envà i cinc graons 222000/  /  2000/  /  

469Envans i regates per a instal·lacions 332000/  /  2000/  /  

469Fer habitació per cuina i lavabo 442000/  /  2000/  /  

469Col·locació de portes , reforma menjadors, conduccions aire calderes, treballs 
de reparacions

552000/  /  2000/  /  

469Pròrroga. Posar aïllament de porexs a tot el refugi i vestir-lo amb pedra natural 662000/  /  2000/  /  

469Ampliació explotació cunícola d'ambient lliure 772000/  /  2000/  /  

469Canviar bigues de fusta per bigues de formigó 882000/  /  2000/  /  

469Instal·lació de pals de fusta 992000/  /  2000/  /  

469Reforma teulada 10102000/  /  2000/  /  

470Arrebossar paret soterranis (humitats), enguixar paret i col·locació de mosaic 11112000/  /  2000/  /  

470Expedients de llicències d'obres particulars 20112000/  /  2000/  /  

470Distribució planta baixa 12122000/  /  2000/  /  

470Fer 2 envans per tancar terrat, posar comptador de llum fora l'habitatge 13132000/  /  2000/  /  

470Regata per modificar subministrament aigua potable des del dipòsit existent, i 
xarxa fàbrica

14142000/  /  2000/  /  

470Tornar a connectar desguàs per a rentadora que havia estat anul·lat 15152000/  /  2000/  /  

470Construcció de garatge al costat de l'habitatge 17172000/  /  2000/  /  

470Obertura de portal i col·locació de persiana enrotllable 18182000/  /  2000/  /  

470Cobert agrícola 19192000/  /  2000/  /  

470Construcciód e mur amb paret mitgera 20202000/  /  2000/  /  

470Construcció d'un lavabo i un vàter 22222000/  /  2000/  /  

470Expedients de llicències d'obres particulars 25222000/  /  2000/  /  

470Col·locació de gres al terra del garatge 23232000/  /  2000/  /  

470Restauració cambra de bany i lavabo 24242000/  /  2000/  /  

470Trasllat de dos dipòsits i reformar els wc de la nau de telers 25252000/  /  2000/  /  

470 Expedient sense númeroLegalització instalacions de servei per a oficines 25252000/  /  2000/  /  

471Expedients de llicències d'obres particulars 26262000/  /  2000/  /  
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471Construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 26262000/  /  2000/  /  

471Substitució de forjat sostre planta baixa en mal estat per un de nou 28282000/  /  2000/  /  

471Expedients de llicències d'obres particulars 32282000/  /  2000/  /  

471Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 29292000/  /  2000/  /  

471Canviar teules velles per noves 30302000/  /  2000/  /  

471Rehabilitació teulada 31312000/  /  2000/  /  

471Ampliació de nau per a magatzem de productes innocus 32322000/  /  2000/  /  

472Ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 33332000/  /  2000/  /  

472Expedients de llicències d'obres particulars 35332000/  /  2000/  /  

472Pavimentació exterior edifici existent 34342000/  /  2000/  /  

472Col·locació d'una tanca elèctrica als voltants de la finca 35352000/  /  2000/  /  

472Reparació de rajoles en mal estat de la terrassa 37372000/  /  2000/  /  

472Expedients de llicències d'obres particulars 39372000/  /  2000/  /  

472Arrencar paviment vell de darrera la casa 38382000/  /  2000/  /  

472Instal·lació de canonada d'aigua 39392000/  /  2000/  /  

472Projecte de rehabilitació teulada pallissa 41412000/  /  2000/  /  

472Expedients de llicències d'obres particulars 47412000/  /  2000/  /  

472Instal·lació de 2 pals de fusta 42422000/  /  2000/  /  

472Obertura i tancament de rasa 43432000/  /  2000/  /  

472Posar comptador 44442000/  /  2000/  /  

472Construcció de llar de foc 45452000/  /  2000/  /  

472Rasa de línea gas propà i cimentació tanc propà 46462000/  /  2000/  /  

472Arranjament teulada 47472000/  /  2000/  /  

472Canviar el terra de la botiga amb rajola antiàcida 49492000/  /  2000/  /  

472Expedients de llicències d'obres particulars 53492000/  /  2000/  /  

472Obertura i tancament de rasa per l'estesa de cable subgterrani 50502000/  /  2000/  /  

472Connexió a la xarxa del castell 51512000/  /  2000/  /  

472Aplanar paviment del garatge 52522000/  /  2000/  /  

472Arrebossat de la façana principal i laterals 53532000/  /  2000/  /  

470Rehabilitació teulada (inclou pròrrogues) 16162000/  /  2001/  /  

475Resolucions de sol·licituds d'obres. Usos en zona de protecció de carreteres 2001/  /  2001/  /  

472Enrajola ri enguixar tot l'habitatge 112001/  /  2001/  /  
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472Expedients de llicències d'obres particulars 1712001/  /  2001/  /  

472Col·locació escomeses 222001/  /  2001/  /  

472Mur amb pedra i camí provisional per accedir als garatges 332001/  /  2001/  /  

472Col·locació escoeses d'aigua als habitatges 442001/  /  2001/  /  

472Pavimentació soterrani, arrebossat, col·locació finestres alumini i reformes bany 552001/  /  2001/  /  

472Col·locació comptadors d'obres i vallat de parcel·les 662001/  /  2001/  /  

472Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres 772001/  /  2001/  /  

472Instal·lació de 2 pals de formigó i tres de fusta 882001/  /  2001/  /  

472Construcció de murs de contenció amb blocs de formigó i ferro 992001/  /  2001/  /  

472Enrajolar terra del garatge 10102001/  /  2001/  /  

472fEr forat a la paret per treure màquines i tapar-lo 11112001/  /  2001/  /  

472substituir porta de fusta per una altra de mecànica 12122001/  /  2001/  /  

472Legalitrzació de modificacions realitzades 13132001/  /  2001/  /  

472Col·locar voreres per jardí i fer paviment 14142001/  /  2001/  /  

472Col·locació de gres i sòcol a l'interior del pis 15152001/  /  2001/  /  

472Col·locació de gres rústic, arrebossat de façana posterior 16162001/  /  2001/  /  

472Arranjar façana i col·locació de barana al balcó 17172001/  /  2001/  /  

472Expedients de llicències d'obres particulars 19192001/  /  2001/  /  

472Reforma de part del mas 19192001/  /  2001/  /  

473Treure envà del menjador, arrancar mosaic i posar-hi gres 20202001/  /  2001/  /  

473Expedients de llicències d'obres particulars 47202001/  /  2001/  /  

473Obertura i tancament de rasa per a la instal·lació de cable subterrani 21212001/  /  2001/  /  

473Instal·lació de nou tram de línia aèria 22222001/  /  2001/  /  

473Instal·lar tram de línia aèria 23232001/  /  2001/  /  

473Instal·lar tram de línia aèria 24242001/  /  2001/  /  

473Enguixar i posar marcs a una habitació 25252001/  /  2001/  /  

473Construcció de mur de contenció de terres a l'interior del pati 26262001/  /  2001/  /  

473Enderrocar dos envans de maó i anivellar el terra amb paviment 27272001/  /  2001/  /  

473Dos habitatges unifamiliars entre mitgeres 28282001/  /  2001/  /  

473Posar bastida a la façana principal per repassar arrebossat 29292001/  /  2001/  /  

473Canviar bigues de fusta per formigó per fer un sostre, i arrebossar i pintar parets 30302001/  /  2001/  /  

473Col·locar 20 pals de ferro al pati per emparrar les parres 31312001/  /  2001/  /  
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473Fer la distribució de l'habitatge, 2a planta 32322001/  /  2001/  /  

473Reformes i modificació per un bany, inclòs col·locació de plat dutxa 33332001/  /  2001/  /  

473Construcció de femers i ampliació nau 34342001/  /  2001/  /  

473Canviar canals de pvc per canals de planxa lacada 35352001/  /  2001/  /  

473Rejuntar paret inerior 36362001/  /  2001/  /  

473Canviar porta i finestra de l'entrada i posar gres 37372001/  /  2001/  /  

473Col·locació de terratzo a un altell 38382001/  /  2001/  /  

473Repassar arrebossat de la façana lateral dreta i posar gres al pati exterior dret 39392001/  /  2001/  /  

473Terrat de 24 m2 40402001/  /  2001/  /  

473Construcció d'una piscina privada 41412001/  /  2001/  /  

473Construcció de porxo rural 42422001/  /  2001/  /  

473Fer paviment i paret de blocs de formigó 43432001/  /  2001/  /  

473Fer paviment al jardí 44442001/  /  2001/  /  

473Pintar façana 45452001/  /  2001/  /  

473Rehabilitació de casa unifamiliar 46462001/  /  2001/  /  

473Rehabilitació interior i reparació coberta 47472001/  /  2001/  /  

474Arranjament de teulada 48482001/  /  2001/  /  

474Expedients de llicències d'obres particulars 55482001/  /  2001/  /  

474Construcció d'un cobert agrícola i forestal 49492001/  /  2001/  /  

474Reforma i ampliació d'habitatge aïllat 50502001/  /  2001/  /  

474Fer dos envans per tres habitacions i enguixar-les i col·locar baranes en balcons 51512001/  /  2001/  /  

474Fer barbacoa al jardí i porxo amb estructura de ferro 52522001/  /  2001/  /  

474Canviar rajoles de bany, cuina i sanitaris 53532001/  /  2001/  /  

474Arranjament de façanes 54542001/  /  2001/  /  

474Reforma interior d'habitatge unifamiliar aïllat 55552001/  /  2001/  /  

475Expedients de llicències d'obres particulars 60572001/  /  2001/  /  

475Expedients de llicències d'obres particulars 312002/  /  2002/  /  

475Expedients de llicències d'obres particulars 752002/  /  2002/  /  

476Construcció de cinc habitatges unifamiliars en filera 882002/  /  2002/  /  

476Expedients de llicències d'obres particulars 1282002/  /  2002/  /  

476Fer sòcol de pedra al voltant de la casa, fer paviment i posar gres 992002/  /  2002/  /  

476Fer envà, posar gres i sòcol al terra de l'habitació 10102002/  /  2002/  /  
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476Col·locació de caixa de fusibles com les existents a la zona 11112002/  /  2002/  /  

476Ampliació i reformar sostre del garatge i galeria planta baixa en 8 habitatges 12122002/  /  2002/  /  

476Restitució de teulada 14142002/  /  2002/  /  

476Expedients de llicències d'obres particulars 29142002/  /  2002/  /  

476Pintar façana 15152002/  /  2002/  /  

476Fer dos envans de 7 m2, enguixar-los i posar gres al terra de la planta 16162002/  /  2002/  /  

476Renovació de la cambra de bany 17172002/  /  2002/  /  

476Posar gres al terrat i pintar façana de color palla 18182002/  /  2002/  /  

476Fer el bany, cuida nova i posar gres al terra del menjador i passadís 19192002/  /  2002/  /  

476Tirar un envà i posar mosaic 20202002/  /  2002/  /  

476Restauració de bany i cuina i canviar rajoles i sanitaris 21212002/  /  2002/  /  

476Realització del gual de l'edifici substituint voravia existent per altra de rebaixada 22222002/  /  2002/  /  

476Instal·lació de 3 pals de fusta 23232002/  /  2002/  /  

476Col·locació de gres al garatge i divisòria d'obra 24242002/  /  2002/  /  

476Paret de protecció, anivellament i pavimentació de terar en situació de 
despreniment

25252002/  /  2002/  /  

476Construcció d'un femer, un gual sanitari i un tancat i d'una fossa de cadàvers 26262002/  /  2002/  /  

476Construcció de dues naus per engreix de porcs 28282002/  /  2002/  /  

476Reforçar sostre existent i enrajolar terra d'una barraca 29292002/  /  2002/  /  

477Pavimentació d'un tros de terreny davant de la casa 31312002/  /  2002/  /  

477Expedients de llicències d'obres particulars 51312002/  /  2002/  /  

477Reparar el terrat existent des de l'interior de l'habitatge 32322002/  /  2002/  /  

477Rehabilitació de la cuina, arrebossar parets exteriors 33332002/  /  2002/  /  

477Pèrgola a la terrassa 34342002/  /  2002/  /  

477Ampliació i redistribució parcial de la masoveria 35352002/  /  2002/  /  

477Enguixar garatge 36362002/  /  2002/  /  

477Canviar rajoles del terrat de la primera planta 37372002/  /  2002/  /  

477Canviar la porta d'entrada 38382002/  /  2002/  /  

477Pavimentar el celler 39392002/  /  2002/  /  

477Obrir la vorera per canviar el tub de subministrament d'aigua 40402002/  /  2002/  /  

477Rejuntar mur de pedra i fer paviment davant la casa 41412002/  /  2002/  /  

477Canviar finestres de cuina, posar plaques al sostre, reparacions cuina i aplanar 
pedra sòcol façanes

42422002/  /  2002/  /  
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477Treure banyera i col·locar plat de dutxa i canviar rajoles al lloc de la banyera 43432002/  /  2002/  /  

477Finalitzar el tancament de la finca 44442002/  /  2002/  /  

477Obrir portal i col·locació de porta 45452002/  /  2002/  /  

477Arranjament de goteres terrat posterior, arranjament desaigües wc i canals i 
col·locació de canals i vidrieres d'alumini

46462002/  /  2002/  /  

477Ampliació del garatge destinat a taller (1a pròrroga) 47472002/  /  2002/  /  

477Fer una xemeneia nova i repassar les canals de la teulada 48482002/  /  2002/  /  

477Rehabilitació teulada, façanes i enderroc cobert 49492002/  /  2002/  /  

477Impermeabilització i canviar rajola del terrat 50502002/  /  2002/  /  

477Restauració de la coberta de l'església de Sant Joan d'Oló 51512002/  /  2002/  /  

477Ampliació de garatge destinat a taller (2a pròrroga) 47472002/  /  2003/  /  

477Condicionar el celler 112003/  /  2003/  /  

477Expedients de llicències d'obres particulars 1312003/  /  2003/  /  

477Aixecar muret de tancament i col·locar pals i malla plastificada 222003/  /  2003/  /  

477Valla ramadera 332003/  /  2003/  /  

477Manteniment i conservació interior 442003/  /  2003/  /  

477Fer rasa per soterrar línia de subministrament elèctric 552003/  /  2003/  /  

477Reformes finestres exteriors i col·locació de gres al balcó 662003/  /  2003/  /  

477Instal·lacio i condicionament de toma de foc (boca d'incendis) amb arqueta a la 
vorera, connectada a la canonada general

772003/  /  2003/  /  

477Fer la cuina nova 882003/  /  2003/  /  

477Separació de parcel·les amb blocs de formigó i pols de ferro 992003/  /  2003/  /  

477Projecte d'enderroc de la fàbrica HEMALOSA 11112003/  /  2003/  /  

477Fer una paret al pati 13132003/  /  2003/  /  

478Expedients de llicències d'obres particulars 26142003/  /  2003/  /  

478 plaquesInstal·lació de 3 col·lectors solars 15152003/  /  2003/  /  

478Mur amb blocs de formigó armat amb ferro 16162003/  /  2003/  /  

478Condicionament bany i cuina 17172003/  /  2003/  /  

478Renovació de canonada d'aigua 18182003/  /  2003/  /  

478Reparacions cuina existent 19192003/  /  2003/  /  

478Reformes del jardí, canviar tanca existent i posar barana interior al patí del 
camí privat. Posar barana a la façana

20202003/  /  2003/  /  

478Rehabilitació de la teulada existent 21212003/  /  2003/  /  
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478Concessió d'ocupació de la via pública amb les proteccions necessàries (antiga 
fàbrica HEMALOSA)

22222003/  /  2003/  /  

478Canviar finestres de fusta per finestres d'alumini 23232003/  /  2003/  /  

478Substituir banyera existent per plat de dutxa 24242003/  /  2003/  /  

478Posar gres al menjador 25252003/  /  2003/  /  

478Substitució de peces existents per unes de noves al terrat 26262003/  /  2003/  /  

478Canviar canals de teualda i fer sòcol amb monocapa de granit 28282003/  /  2003/  /  

478Expedients de llicències d'obres particulars 37282003/  /  2003/  /  

478Posar els comptadors d'aigua i llum a l'exterior de la façana 29292003/  /  2003/  /  

478Substituir el terra existent del traster 30302003/  /  2003/  /  

478Reforma del nou mobiliari 32322003/  /  2003/  /  

478Canviar les rajoles i sanitaris del bany 34342003/  /  2003/  /  

478Fer pilar al darrera del garatge i fer la porta del garatge més petita 35352003/  /  2003/  /  

478Ampliació voladís (galeria planta baixa) 37372003/  /  2003/  /  

479 Volum 1/2 i 2/2Expedients de llicències d'obres particulars 38382003/  /  2003/  /  

478Expedients de llicències d'obres particulars 43392003/  /  2003/  /  

479Expedients de llicències d'obres particulars 49442003/  /  2003/  /  

479reparar desperfectes a l'interior de l'habitatge 45452003/  /  2003/  /  

479Acabar tancament de finestres i posar graons de l'escala interior. 46462003/12/04 2004/06/11

479Vallat part posterior 47472003/  /  2003/  /  

479Fer paviment i cobert desmuntable 48482003/  /  2003/  /  

479Expedients de llicències d'obres particulars 51502003/  /  2003/  /  

611Expedients de llicències d'obres particulars 1612004/  /  2004/  /  

611Expedients de llicències d'obres particulars 35182004/  /  2004/  /  

612Expedients de llicències d'obres particulars 74362004/  /  2004/  /  

613Expedients de llicències d'obres particulars 78752004/  /  2004/  /  

613Reparar teulada 76762004/  /  2004/  /  

613Treballs interiors, reforma WC, reforma dormitori i col·locació de 35 metres 
quadrats de gres

77772004/  /  2004/  /  

613Canviar canonada d'aigua per avaria 78782004/  /  2004/  /  

613 L'expedient núm. 15/2005 conté fotografiesExpedients de llicències d'obres particulars 1912005/  /  2005/  /  

613Rehabilitació Celler 11112005/03/16 2008/03/24

613Enderrocar cobert. 14142005/04/20 2005/07/21
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613Fer teulada per un motor i canviar rajoles d'un bany. 15152005/04/07 2005/10/21

613Canviar la porta del garatge eixamplant-la 25 cm tallant els brancals sense 
tocar la llinda i modificar la rampa d'accés.

16162005/04/06 2005/10/21

613Posar 40 metres quadrats de ceràmica al terra. 17172005/04/15 2005/10/21

613Fer una paret de tancament externa a la casa i de pas cap al carrer. 18182005/04/19 2005/10/21

613Instal·lació de línia aèria de mitja tensió, segons projecte. 19192005/03/31 2005/10/21

614Expedients de llicències d'obres particulars 51202005/  /  2005/  /  

614Acondicionar un magatzem i una oficina. 22222005/05/18 2005/11/19

614Reformar cuina, col.locar 6 metres quadrats de gres, canviar mobiliari (sols 
baixos), canviar màrmols.

23232005/05/10 2005/11/19

614Reparar el terrat. 25252005/05/20 2005/12/02

614Amorterar teules del voladís de la façana nord de l'església vella. 28282005/06/27 2005/12/30

614Reformar cuina, cuarto de bany, persianes 29292005/06/30 2005/12/30

614Rehabilitació teulada i formació terrassa en planta golfes, segons projecte visat. 36362005/07/08 2008/09/08

614Canviar teules de la coberta deteriodades aproximadament 50 teules. Canviar 
marcs i finestres amb mal estat.

39392005/09/13 2006/04/06

614Obres interiors, sanejament humitats, renovació cuina bany, lavabo de cortesia 
i els seus terres corresponents.

49492005/11/15 2006/06/01

615Expedients de llicències d'obres particulars 52522005/  /  2005/  /  

614Expedients de llicències d'obres particulars 53532005/  /  2005/  /  

614Expedients de llicències d'obres particulars 512006/  /  2006/  /  

615Expedients de llicències d'obres particulars 662006/  /  2006/  /  

614Expedients de llicències d'obres particulars 1372006/  /  2006/  /  

615Expedients de llicències d'obres particulars 18142006/  /  2006/  /  

616Expedients de llicències d'obres particulars 24192006/  /  2006/  /  

617Expedients de llicències d'obres particulars 29252006/  /  2006/  /  

617Expedients de llicències d'obres particulars (1/2 i 2/2) 30302006/  /  2006/  /  

618Expedients de llicències d'obres particulars 38312006/  /  2006/  /  

9005Expedients de llicències d'obres particulars 39392006/  /  2006/  /  

618Expedients de llicències d'obres particulars 40402006/  /  2006/  /  

640 L'expedient núm. 18, és troba a la caixa d'expedient de ruïna.Expedients de Llicències d'Obres particulars, de l'expedient núm. 1 al 19. 1912007/01/01 2007/06/07

641Expedients de Llicències d'Obres particulars, de l'expedient núm. 20 al 39. 39202007/06/07 2007/08/30
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642 Expedient presentat per Green Wood Proyectos Globales, SL, data 
d'entrada  03/07/07, reg.entrada núm.2.056.

Expedients Llicències d'obres particulars, del núm. 40 al 58. Expedient 
presentat per Green Wood Proyectos Globales, SL, data d'entrada 03/07/07, 
reg.entrada núm.2.056.

58402007/09/06 2007/12/20

642Construcció i canalització d'una bassa d'aigües pluvials. 50502007/09/26 2008/10/18

642Expedient Geen Wood Proyectos Globales SL per a construcció de dues 
porxades i dos coberts (retirat)

2007/  /  2008/  /  

640Pròrroga. Construcció de quatre habitages unifamiliars 19192007/  /  2010/  /  

643 Expedient núm.29/07, pròrrogaExpedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 1 al 10. 1012008/  /  2008/  /  

643Fer teulada nova d'un cobert de llenya existent (5m x 3m). 332008/01/16 2008/10/16

643Pròrroga llicència 29/07. Treballs de rompuda en terreny forestal a Mas Bujons 10102008/  /  2008/  /  

643Pròrroga llicència 44/07. Canviar rajoles de bany i cuina, canviar sanitaris i 
col·locar plaques d'escaiola

10102008/  /  2008/  /  

644 Falta exp. Núm. 15/2008Expedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 11 al 28. 28112008/  /  2008/  /  

644Fer paviment al garatge (20m2). 13132008/04/17 2008/10/16

645 -Registre d'entrada núm. 2343,de data 10/11/08,doc.per prosseguir 
a la segregació de 4 vivendes; RE:núm.348,de data 
13/02/09,doc.en el qual retiren la doc.presentada en el seu dia.
-RE.:1677,05/09/08,Victòria Agustí Padrós, sol·,construcció 
magatzem de sacs.En data 31/10/08,RE:2262,presenta una 
instància  renunciant a la llicència d'obres.

Expedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 29 al 40. 40292008/  /  2008/  /  

645Enrajolar 40m2 de superfície al voltant de la piscina existent. 31312008/07/22 2009/01/31

705 Manca l'Expedient 04/2009, .Expedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 1 al 25. 2009/  /  2009/  /  

706Expedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 26 al 64. 2009/  /  2009/  /  

707Expedients Llicències d'Obres particulars, de l'expedient  núm. 65 al 101. 2009/  /  2009/  /  

705Renovació de paviments interiors i reixes de desguàs 112009/  /  2009/  /  

705Reparació d'un mur 222009/  /  2009/  /  

705Substitució de paviment i pintar l'oficina bancària 332009/  /  2009/  /  

705Arrebossar façana i instal·lació de panells de captació d'energia solar en un 
habitatge unifamiliar

662009/  /  2009/  /  

705Execució d'un mur de pedra seca en un camp 882009/  /  2009/  /  

705Ampliació de femer, les dimensions de l'ampliació projectada són de 4 m 
d'amplada i 2 m d'alçada

992009/  /  2009/  /  

705Restauració parcial de la façana 11112009/  /  2009/  /  

705Obertura camins de desembosc, s/memòria  i PTGMF núm. 2847 de data 
28/06/07.

18182009/02/10 2010/09/05

705Col·locació de canals 22222009/  /  2009/  /  
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705Construcció d'una barraca de jardí (3m x 4 m) 23232009/  /  2009/  /  

706Rompuda de terreny forestal amb aprofitament de pedra per execució 
d'escullera (PTGMF núm.01624).

28282009/03/19 2009/03/27

706Prorroga. Pavimentació de pati, execució de muret i coronament de mur amb 
pedra

63632009/  /  2009/  /  

705Treballs de rompuda en terreny forestal 20202009/  /  2010/  /  

706Pròrroga. Rompuda de terreny forestal amb aprofitament de pedra per execució 
d'escullera

28282009/  /  2010/  /  

707Pròrroga. Construcció d'un cobert per a ús agrícola i mur per estabilització de 
talús

72722009/  /  2010/  /  

719Actuacions complementàries (obres acabament façana), d'un cobert existent. 49492010/07/09 2011/01/16

720Pròrroga. Pavimentació de garatge i escala interior 16162011/  /  2011/  /  

720Condicionament d'interiors: consistents en renovació de paviments, repàs de 
paraments interiors (enguixats i arrebossats), substitució de fusteria i renovació 
d'instal·lacions d'aigua i electricitat.

24242011/05/26 2011/12/10

722Canalització i instal·lació de dues tronere 44442011/  /  2011/  /  

722Canvi de porta principal, instal·laciód e comptador en façana 45452011/  /  2011/  /  

722Fer paviment de formigó i dues pilones de pedra 46462011/  /  2011/  /  

722Claururar accés a l'interior de l'immoble tapiant les obertures (dins l'execució 
hipotecària de la finca)

47472011/  /  2011/  /  

722Reforç de mur de pedra a l'interior de l'hort 48482011/  /  2011/  /  

722Repàs de teulada i canal, pintar la façana 49492011/  /  2011/  /  

722Canvi de dutxa 51512011/  /  2011/  /  

722Condicionament com a jardí i tancament amb balaustrada del pati 52522011/  /  2011/  /  
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OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències d'obres particulars Llicències d'obres majors

465Construccions Sala Güell, SL, construcció de 4 habitatges al Raval Sta. Eulàlia, 
s/n.

1241241996/  /  1997/  /  

476Construcció d'un habitatge unifamiliar en testera 27272002/07/03 2004/07/15

477Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres. 10102003/04/15 2005/04/16

477Restauració de façanes i teulada de les antigues escoles de Sant Joan d'Oló 12122003/04/16 2003/04/16

478Construcció soterrani, semisoterrani, terrassa planta baixa a primera planta, i 
distribució planta primera

14142003/04/24 2004/05/01

478Pròrroga d'un any de la llicència 35/2002 de 25/07/02. Ampliació i redistribució 
parcial de la masoveria de la casa "Armenteres de Dalt", segons projecte visat.

31312003/07/07 2004/07/10

478Pròrroga d'un any de la llicència 50/2001.Reforma i ampliació d'un habitatge 
aïllat

36362003/09/02 2004/09/04

479Construir 5 vivendes en filera 38382003/07/02 2005/10/02

478Edificació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 40402003/10/16 2005/10/30

478Revisió de la teulada i substitució de canaleres. 41412003/10/28 2004/04/30

478Reforma habitatge unifamiliar 42422003/10/30 2005/11/13

478Projecte de legalització d'una vivenda 43432003/10/03 2005/11/13

479Fonaments de tanca metàl.lica reixada que coincideixi amb els límits veïnals i 
porta trassera central, als patis corresponents situats a la part del darrera de les 
dues cases propietat de les persones esmentades

44442003/11/05 2003/11/28

479Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, segons projecte visat. 49492003/11/26 2004/12/30

479Habitatge en planta primera.(Rehabilitació de dues plantes), segons projecte 
visat.

50502003/12/31 2005/01/15

479Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, segons projecte bàsic i 
executiu visat.

51512003/12/31 2005/01/15

611Pròrroga única  per a l'acabament  dels habitatges, números 64 i 68 segons 
projecte i expedient inicial 8/2002 atorgat el 28/02/04.

222004/01/21 2004/02/03

611Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, segons projecte visat. 15152004/04/06 2007/05/05

611Projecte de construcció per legalització d'una explotació d'oví i cabrum, segons 
projecte visat.

16162004/04/28 2007/05/05

655 Inclou projecte per a l'ampliació de la llicència d'activitatsAmpliació de l'explotació ramadera a la finca "Mas Rovira", segons projecte 
visat.

17172004/03/19 2007/05/05

655Ampliació de l'explotació ramadera a la finca "Mas Rovira", segons projecte 
visat.

17172004/03/19 2007/05/05

21/04/2015 Pàgina 190 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

611Projecte d'implantació d'una explotació bovina al "Pla de Sant Pere", segons 
projecte visat.

19192004/01/01 2007/06/03

611Rehabilitació magatzem de palla i gra, segons projecte visat.Els residus 
generats es dipositaran a un abocador autoritzat.

21212004/05/26 2005/06/03

611Construcció d'una explotació cunícola en producció a la finca "Bovetes", segons 
projecte visat.

28282004/06/10 2007/06/17

611Construcció de piscina a l'aire lliure. 33332004/03/24 2007/07/15

612Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, segons projecte degudament 
visat.

39392004/07/22 2007/07/29

612Rehabilitació de la teulada de la Masia "Casa Nova de Sau", segons projecte 
visat.

50502004/09/15 2007/10/07

612Construcció de dues vivendes unifamiliars adossades. 64642004/09/21 2007/11/04

612Rehabilitació façana principal; allargar llocana balcó i convertir finestra en balcó. 69692004/11/24 2007/12/02

612Rehabilitació magatzem cuidant d'una granja cunilicola. 72722004/11/30 2007/12/02

613Construcció de 5 habitatges unifamiliars en filera. 75752004/12/16 2007/12/16

613Reforma façana 332005/01/27 2008/02/10

613Reforma del terrat. 442005/01/26 2008/02/10

613Reforma parcial habitatge 552005/  /  2005/02/11

613Ampliació galería (terrat) del segons pis. 662005/01/05 2008/02/24

613Magatzem per eines de jardineria conrreu i els seus productes. 12122005/02/23 2008/03/24

614Eixamplar accés al garatge. 20202005/05/02 2008/05/05

614Construcció d'una piscina d'ús particular. 24242005/05/13 2008/05/19

614Reforma d'un habitatge unifamiliar existent 35352005/08/03 2008/09/08

614Substitució de coberta d'un habitatge unifamiliar existent. 42422005/10/07 2007/11/03

614Pròrroga del permís obres, segons expedient nº 38/2003 de data 03/10/2003 
per construir 5 vivendes en filera

43432005/10/21 2006/11/03

614Legalització reforma botiga i nou accés a habitatge. 44442005/10/21 2006/11/03

614Pròrroga segons llicència 40/2003 48482005/11/18 2006/12/01

615Habitatge Unifamiliar aïllat. 52522005/11/10 2008/12/01

615Dos habitatges unifamiliars adosats. 662006/02/16 2009/02/23

615Fer una vivenda unifamiliar en testera 14142006/04/04 2009/04/20

616 En consulta 20150217Rehabilitació de la Masia de Rocabruna 22222006/05/11 2009/05/18

616Construcció de dos habitatges unifamiliars adossats. 23232006/05/16 2006/06/01

616Construcció d'una nau, per a menjadora de cabres i magatzem agrícola. 24242006/05/23 2009/06/15
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617Legalització de dipòsit prefabricat d'aigua i caseta de generador a la Finca 
Bovetes.

25252006/05/23 2009/06/15

617Construcció de 5 habitatges unifamiliars adossats previst en dues fases 30302006/  /  2011/03/17

618Enderroc parcial d'edifici i consolidació de l'edificació 31312006/09/01 2006/09/08

618Reforma d'edifici unifamiliar entre mitgeres. 35352006/11/02 2008/11/02

9005Reforma i ampliació d'edifici aïllat 39392006/11/22 2009/11/30

618Rehabilitació d'un habitatge i local sotacoberta d'edifici plurifamiliar. 40402006/09/28 2009/12/14

640Construcció de la nau cunícula i el femer adjunt a la nau, segons les 
característiques, amidaments i pressupost que es ressenyen en el projecte 
adjunt.

16162006/11/03 2010/04/12

640Construcció de cinc habitatges unifamiliars en filera. Moviment de terres per tal 
de poder fer el projecte executiu.

17172007/03/28 2010/05/10

640Fer quatre vivendes unifamiliars al C/ Maurici Camprubí i Fornells números 7 i 9 19192007/03/15 2010/06/07

641Fer un cobert agrícola a la masia Torremagra de Santa Maria d'Oló. 30302007/04/30 2010/07/19

641Construcció d'un habitatge unifamiliar. 39392007/06/18 2010/08/30

642Rehabilitar façanes, coberta i reforç forjats 46462007/10/11 2010/10/11

642Instal·lació d'un ascensor. 47472007/09/06 2010/10/18

640Pròrroga. Construcció de quatre habitatges unifamiliars 19192007/  /  2010/  /  

643Consolidació estructural de l'edifici 112008/01/01 2008/01/10

643Adequació i millora de la xarxa de calefacció i electricitat en despatxos, aules i 
biblioteca del CEIP Sesmon d'Oló.

552008/02/20 2009/03/06

643Construcció d'un habitatge plurifamiliar entre mitgeres, s/projecte bàsic visat 
2007023972.

662008/02/22 2011/03/06

644Reforma i rehabilitació interior, s/projecte visat 2008005224 de data 27/03/2008. 14142008/04/17 2008/11/22

644Reforma vivenda unifamiliar i redistribució d'usos. 28282008/03/16 2011/07/10

645Treballs de rompuda en terreny forestal, corresponent a les rompudes A,E i H 
del PTGMF, amb una superfície total de 1,79 hectàrees.

32322008/08/28 2011/09/25

645Construcció d'un dipòsit d'aigua, s/projecte  visat:2008/21430 de data 21/10/08. 37372008/10/29 2011/12/01

645Ampliació de l'habitatge s/projecte tècnic visat 2008018254 de data 04/11/2008. 38382008/12/11 2011/12/11

705Reforma de coberta  i distribució de planta inferior, s/projecte VISAT 
núm.AIR230 de data 27/11/2008

12122009/01/22 2010/02/05

706Enderroc d'una construcció s/projecte VISAT AIY272 de data 20/03/09. 36362009/03/31 2009/04/23

706Rehabilitació de coberts, cort i pallissa, segons projecte visat AIZ414 de data 
06/04/2009.

38382009/04/17 2012/04/30

706Instal·lació d'un mòdul. 46462009/02/23 2009/06/10
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706Enderroc d'una construcció. s/projecte presentat. 54542009/07/02 2009/08/06

706Rehabilitació de façana, s/projecte Visat AJF194,de data 29/06/09. 61612009/07/08 2010/08/07

707Ampliació d'un habitatge existent, s/projecte Visat 2009003564 de data 
22/06/09.

65652009/04/20 2010/08/07

707Reforma d'un habitatge, s/projecte VISAT2009011171,de data 05/08/09. 74742009/08/07 2012/09/17

707Enderroc d'habitatge unifamiliar, s/projecte VISAT AJT076, 10/12/09. 1001002009/12/16 2009/12/21

718Rehabilitació d'un cobert, s/projecte bàsic i d'execució VISAT 2009014014 de 
data 22/10/2009.

112010/01/01 2013/01/14

718Execució d'un mur de contenció de terres,s/projecte bàsic i executiu, visat 
núm.AJX769 de data 09/02/2010.

662010/01/14 2011/08/11

718Substitució de coberta d'un cobert agrícola, s/projecte bàsic i d'execució VISAT 
2010002316, 03/03/2010.

12122010/03/04 2013/03/15

718Reforç estructural, s/projecte tècnic VISAT AKA146, 03/03/2010. 13132010/03/04 2013/03/16

719Rehabilitació d'un cobert, segons projecte VISAT AKI384 de data 26/05/2010 i 
Annex de modificació del projecte VISAT AKI384 de data 03/06/10

45452010/05/13 2013/07/01

719Eixamplament de la porta d'accés i reforç estructural del local situat a la planta 
baixa de l'edifici.

60602010/09/16 2013/03/27

720Construcció de coberts per a l'ampliació d'explotació ramadera, s/projecte. 
(VISAT núm. 021273, de data 12/11/2010), i informe adjunt de l'arquitecte 
municipal.

222011/01/01 2014/01/04

720Reforma de la vivenda del guarda de la indústria Sauleda. S/projecte presentat 
i VISAT ALL468 en data 27/04/2011

19192011/04/28 2011/11/07

720Construcció d'un cobert adossat a la façana posterior. S/projecte presentat i 
VISAT ALL428 en data 26/04/2011.

20202011/04/28 2011/11/07

721Ampliació de l'habitatge, s/projecte presentat i VISAT ALO067 de data 
25/05/2011.

26262011/05/25 2014/06/30
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OBRES I URBANISME Obres de particulars i serveis Llicències d'obres particulars Llicències d'obres menors

457Expedient d'autorització no subjecta a llicència. Comunicats d'obres que no 
precisen llicència d'obres

1998/  /  1998/  /  

478Canviar el terra (posar mosaic) i canviar les portes 33332003/07/28 2004/09/04

478Repàs interior de les parets, col.locar terra a la terrassa i col.locació de terrasso 
a l'interior del pis.

39392003/10/13 2004/04/30

611Col.locació de vorera tipus "toro" a tot el perímetre interior del solar de la seva 
propietat, uns 800 metres.

112004/01/14 2004/02/04

611Desperfectes del llamp: adequació de la instal.lació elèctrica. 332004/01/01 2004/02/13

611Col.locació rètol 1940X450X30mm placa d'horaris. 442004/01/30 2004/02/17

611Canviar dos bastiments, col.locar gres al terra de la planta baixa 50 metres 
quadrats i canviar les portes existents.

552004/02/17 2004/03/02

611Canviar 4 finestres de la façana principal de fusta per alumini. 662004/02/25 2004/06/11

611Fer un mur de contenció d'un hort. 772004/03/16 2004/06/24

611Canviar gres del rebedor de la casa (25 metres quadrats) 882004/03/09 2004/06/24

611Pròrroga de la llicència 41/2003. Revisió de la teulada i substitució de 
canaleres.

992004/03/31 2004/07/31

611Col.locació de 100 m2 de gres al garatge. Fer arrambadís amb morter de 
monocapa al garatge a 1,50 metres d'altura.

10102004/03/24 2007/04/12

611Posar marbre ampit a 4 finestres 11112004/04/07 2004/06/07

611Fer una propspecció d'aigües subterràneas. 12122004/04/15 2004/08/07

611Tancament amb fusteria i vidre d'un cobert d'uns 30 metres quadrats integrat a 
la masia principal.

13132004/04/18 2004/08/05

611Neteja general de l'habitatge i pintat, condicionada a que el color de les façanes 
serà harmònic amb l'entorn,segons informe de l'Arquitecte Municipal de data 
29/04/04, en resposta a la sol.licitud de data 26/04/04.

14142004/04/26 2004/08/05

611Fer envà a la cuina i col.locació de rajoles. 8 metres quadrats. 18182004/05/13 2004/11/20

611Impermeabilització de terrat existent, 50 metres quadrats amb resines de 
poliuretà, sense col.locació de gres.

20202004/05/25 2004/12/03

611Substitució de plaques al terrat i arrebossat de sòcol de la façana.En cas que 
s'hagi de posar bastida caldrà sol.licitar el corresponent permís.

22222004/05/27 2004/09/03

611Treure envans i enguixar, Reformes de bany i cuina, posar gres al pis.Els 
residus resultants es duran a un abocador autoritzat.

23232004/05/27 2004/12/03
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611Posar fil elèctric per bestiar de pastura, segons circuit assenyalat en el planell 
adjunt.

24242004/05/27 2004/12/03

611Obertura de porta a partir de finestra existent. Comunicació amb el pati. 25252004/05/27 2004/12/03

611Obres: darrera la casa. Fer paviment 80 metres quadrats. Fer solera de 
paviment i col.locació de gres. 10 metres quadrats per fer emplaçament d'una 
pèrgola de fusta (H:2,50M).

26262004/05/28 2004/07/03

611Pintar cobert existent a l'interior del pati de la seva propietat. 27272004/06/01 2004/09/17

611Instal.lació d'un pal de fusta 29292004/06/04 2004/06/27

611Col.locar 10 metres de gres 30302004/07/05 2005/05/16

611Canviar mobles i rajoles de la cuina. 31312004/06/29 2005/07/15

611Pròrroga de 2 mesos de la llicència 35/2002 de 25 de juliol de 2002. 32322004/07/08 2004/09/15

611Aterrar envà del fons de la botiga, construir envà nou 2,80 metres al fons, 
enrajolar un costat de l'envà, acabar entarimat de 12 cm darrera i costat del 
taulell.

34342004/06/30 2005/07/15

611Substituir banyera existent per dutxa. 35352004/07/08 2004/08/15

612Col.locar gres habitació i canvi de plaques 18 metres quadrats. 36362004/07/12 2004/08/15

612Enrajolar un caminet d'entrada en el jardí davant del seu habitatge. 37372004/07/21 2005/01/29

612Distribució de la cuina i condicionament de la mateixa. 38382004/07/21 2005/01/29

612Sol.licita posar gres en el pàrking.25 metres quadrats. 40402004/07/29 2005/03/09

612Arranjar rasa que hi ha darrera dels dos habitatges. 41412004/08/16 2005/03/09

612Canviar pica (cuina); canviar rajola de la cuina  1metre i 1/2 paret degut a una 
rebentada.

42422004/08/12 2004/12/09

612Col.locació 56 metres quadrats de pedra interior del pati de l'habitatge nº6 del 
C/ Barri de Sant Tomàs sobre el paviment existent.

43432004/09/06 2004/12/09

612Rejuntar 75 metres quadrats de pedra als baixos de l'edifici (antiga llar d'infants) 44442004/09/08 2005/03/09

612Fer una reparació al terrat; Arrebossar el sòcol de la façana. 45452004/09/08 2005/03/09

612Reparació amb tela asfàltica el terrat existent de 50 metres quadrats. 46462004/09/23 2005/04/07

612Acabats del jardí de la casa 68, acabats rajoles de cuina. 47472004/09/28 2005/04/07

612Arrencar el terra de la botiga, posar gres i si cal posar guix en algun forat. 48482004/09/22 2005/04/07

612Arranjament totxos obra vista 2,5 metres quadrats, arranjament vorera jardí 5 
metres.

49492004/09/28 2005/04/07

612Instal.lació d'un pal de 40 metres d'altitud, per tal de mesurar el vent. 51512004/09/09 2005/04/07

612Col.locació d'una grua per facilitar les obres dels habitatges 22,24,26,28,30 del 
C/ Maurici Camprubí Fornells. Aquesta llicència resta exempta de taxes, ja  
prèviament, ja es va demanar llicència municipal (38/2003).

52522004/09/14 2005/10/02
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612Fer un mur de pedra i formigó. Col.locació de pals i filat (verd de 1,50) 53532004/10/11 2005/04/21

612Reforma cuina, reformar 2 banys, posar gres a la primera planta, canviar ballat 
de la casa, canviar alumini de les finestres.

54542004/10/11 2005/10/21

612Teulada:Treure teules existents i col.locar aïllament. Repartició i col.locació de 
la mateixa teula.Canviar baixant i canal de recollida d'aigua.Vorera jardï: Treure 
barana de gelosia ceràmica existent.Rejuntar mur de pedra existent col.locar 
barana fusta

55552004/10/14 2007/10/21

612Rehabilitació parcial de la teulada. 56562004/10/13 2007/10/21

612Rehabilitació façana, distribució habitatge (envans i acabats en planta 2ª) 57572004/10/06 2007/10/21

612Canviar la rajola del terrat i impermeabilitzar-lo. Canviar lloses del pati. 58582004/10/21 2005/11/04

612Reparació escomena de llum per façana que hi entra aigua a l'interior de 
l'habitatge.

59592004/09/17 2005/05/04

612Treure un paviment existent, i tornar-lo a fer en llosa de pedra (30 metres 
quadrats).

60602004/10/18 2005/05/04

612Repassar sòcol i pintar de color gris. 61612004/10/20 2005/05/04

612Fer murets d'ajardinament per acondicionar parcel.la per hort i escala d'accés. 62622004/10/21 2005/11/04

612Arranjament goteres teulada, manteniment desguaços, manteniment 
conduccions depuradora, modificació enclatge màquines, modificació 
emplaçament compressors.

63632004/10/28 2005/11/04

612Canviar canal de pluja de sota la teulada. 65652004/11/10 2005/05/18

612Arrebossar 25 metres quadrats de paret dintre del garatge. Col.locar 20 metres 
quadrats de gres al terra del garatge.

66662004/11/09 2005/05/18

612Reparació tuberia general empresa.Aigua 67672004/11/24 2005/06/02

612Repassar la canaleta i la teulada. 68682004/11/17 2005/06/02

612Interior primera planta. 70702004/11/29 2005/06/02

612Tapar forats de la façana i repintar-la. 71712004/11/30 2005/06/02

612Fer cuina nova 73732004/12/09 2005/06/16

612Canvi de la porta de fusta per una de metàl.lica que dóna accés al magatzem. 
Arreglar el paviment en la zona que dóna accés a aquesta porta.

74742004/12/15 2005/06/16

613Reforçament sostre de fusta de 38 m2; col.locació de 52 m2 de gres rústic; 
arrebossar parets interiors cobert 33 m2 (a l'interior de la masia)

112005/01/27 2005/07/28

614Canviar mosaic del porxo de la entrada de la casa per gres rustic. 112005/11/15 2006/06/01

613Canviar gres de l'entrada del rebedor : uns 7,-m2, adreçar el paviment existent 222005/01/19 2005/08/10

613Aplacat de pedra a la valla d'1 metre d'alçada. 772005/03/16 2005/09/24
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613Fer tancat darrera del patí amb peces de toro de color marron i balla (10 m 
amplada X 2 m alçada). Posar escala de ferro per poder accedir a les feixes de 
dalt.

882005/02/28 2005/09/24

613Rehabilitar cuina, col.locar rajola del terrat i pintar l'interior del pis. 992005/03/16 2005/09/24

613Canviar rajola paret, gres del terra i sanitaris del bany, canviar rajola de la paret 
del lavabo, canviar rajola de la paret i gres cuina.

10102005/03/02 2005/09/24

613Col.locació de rètol indicatiu identificatiu a la façana al costat de la porta de 
l'escala.

13132005/01/25 2005/07/07

614Canviar banyera per plat de dutxa. 21212005/05/06 2005/11/19

614Pintar façana del seu domicli. 26262005/05/20 2005/12/02

614Reparacions cuina. 27272005/06/16 2005/12/16

614Enrajolar la cuina. 30302005/07/04 2006/01/14

614Posar gres a l'habitació. 12 metres quadrats. 31312005/07/21 2006/01/28

614Pròrroga d'un any per acabar les obres, segons l'expedient 70/04. Obres a fer 
Interiors Primera Planta.

32322005/07/25 2005/10/28

614Posar una valla a tot el terreny de 1,5 m d'alçada i plasitificada. 33332005/07/07 2006/01/28

614Canviar 2 bastiments de la façana de darrera del patí. Treure taulell i fregadera 
per desús a la planta 1ª.

34342005/07/26 2006/01/28

614Enrajolar pati 3 x 8m. Enrajolar escala casa. 37372005/08/25 2006/03/08

614Fer còrrer l'envà del menjador perquè quedi més gran. 38382005/09/16 2006/04/06

614Col·locar el terra, a les golfes uns 40 metres. 40402005/09/23 2006/04/06

614Estesa de línia aèria de baixa tensió RZ-95Al. Instal·lació de 5 suports de 
formigó i 12 suports de fusta a la zona de la Vinya de les Tosques, entre la 
Riera i les Tosques.

41412005/09/23 2006/04/06

614Renovació cuina i cambra higiènica. Canviar sanitaris i alicatar. 45452005/10/31 2006/05/17

614Fer una escomesa nova d'aigua. 46462005/11/07 2006/02/17

614Canviar canonada d'aigua per defectes degeneratius. 47472005/10/04 2006/02/17

614Condicionar dependències existents per a 4 banys i habitacions, col·locació de 
rajoles i sanitaris i col·locació de gres i plaques de guix

50502005/11/14 2006/06/01

614Construcció d'un bany 53532005/12/16 2006/06/29

614Arrebossar i condicionar el garatge. 112006/01/16 2006/04/26

614Canviar rajoles i mobiliari de la cuina, col·locar gres damunt de la terrassa (50 
metres quadrats), fer paviment imprès al pati (80 metres quadrats).

222006/02/08 2006/08/09

614Fer una caseta de fusta de 25 metres quadrats per guardar eines agrícoles i 
material d'apicultura, com la màquina de treure mel, quadres, caixes i petites 
eines.

332006/01/23 2006/08/23
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614Reparar teulada ensorrada per la neu. 442006/02/13 2007/02/23

614Arranjament sala de cures, manteniment depuradora, arranjament goteres 
teulada, arranjament oficines, arranjament cuarto ordinadors (goteres-terra).

552006/02/21 2007/02/23

614Fer doble paret al garatge per tal de suprimir la unitat 772006/03/06 2006/09/09

614Acondicionar jardí: 20 metres de gres i col·locar (Rústic Breda) ; Fer envà i 
col·locar gres rústic 6 metres (Breda)

882006/03/10 2006/09/23

614Transport de Terres. 992006/03/15 2006/06/23

614Rehabilitació d'edificacions rurals. 2 Coberts 10102006/03/13 2009/03/23

614Canviar teules trencades i repàs general dels degoters. 11112006/03/29 2006/10/06

614Reformes cuina 12122006/03/30 2006/10/06

614Posar al gres al terrat 13132006/04/07 2006/10/20

615Treure runa de dins la casa del Soler. 15152006/05/09 2006/11/18

615Repàs dels degoters de la teulada de l'entrada de la casa, posar canal de 
coure, rejuntar pedra

16162006/05/09 2006/11/18

615Restauració de la façana. 17172006/04/26 2006/11/18

615Fer esclusa d'accés a l'escala de la planta del sòtano. Porta d'emergència a la 
planta del sòtano

18182006/05/03 2006/11/18

616Tancar perimetralment la finca mitjançant la col·locació d'un tancat ramader a 
base de pals de fusta tractats amb autoclau (RTI) I 2 fils electrificats.

19192006/03/16 2006/11/18

616Reformes a la cuina i reformes al bany. 20202006/05/16 2006/11/18

616Estesa de línia aèria Rz-95Al de baixa tensió i instal·lació d'un suport de fusta 
al carrer del Raval.

21212006/05/10 2006/11/18

617Col·locació de 25 metres quadrats de gres damunt del mosaic existent i 
col·locació de 25 metres quadrats de pladur al sostre.

26262006/05/10 2006/12/29

617Distribució interior de l'habitatge i habilitar l'accés. 27272006/06/09 2009/06/29

617Arranjaments de cuines banys, i tancaments exteriors. 28282006/06/06 2006/12/29

617Pujar dues filades de muro. 29292006/06/21 2006/12/29

618Col·locar 50 m de gres parcel·lànic, canviar graons d'artificial per graons de 
granit, canviar bastiment del menjador.

32322006/09/13 2007/03/21

618Canviar canals i pintar façana. 33332006/10/24 2007/05/02

618Reforma del garatge (Substituir coberta per terrat i afegir paret de 15 cm de 
totxo gero).

34342006/10/31 2007/11/02

618Reforma bany i aseo 36362006/11/03 2007/05/16

618Enrajolar el terrat. 37372006/11/16 2007/06/30

618Acondicionar el pis (cuina, terrassa, bany). 38382006/11/17 2007/06/30
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640Col·locar gres al terra i restaurar el cuarto de bany 112006/12/21 2007/07/18

640Reformar cuarto de bany, cuina i fer 150 m de paviment al voltant de la casa 222006/12/28 2007/07/18

640Canviar sanitaris i rajoles de les parets del cuarto de bany 332007/01/12 2007/07/18

640Rejuntar pedra interior més exterior (façana lateral), vallat de 1,50 alt (entre 
veïns)

442007/01/25 2007/08/01

640Fer una paret de 2 X1 metre amb pedra vista, canviar la porta d'entrada de dins 
la masia, posar una caixa de fusibles de Fecsa.

552007/02/22 2008/03/01

640Posar gres a una part del pati posterior de la casa. 662007/03/05 2007/09/15

640Fer el bany cuina nova i posar gres al terra de la planta. 772007/03/07 2007/09/15

640Reformes de la cuina 882007/03/12 2007/09/15

640Canviar banyera, per un plat de dutxa. 992007/03/12 2007/09/15

640Pintar la Casa. 10102007/03/12 2007/09/15

640Fer 30 metres quadrats de paret al magatzem de planta baixa, canviar plaques 
de poliester existents al jardí de la terrassa per marximbrat i teules amb mal 
estat, impermeabilització de la terrassa i col·locar gres 40 m.

11112007/03/22 2007/10/12

640Reparar escales exteriors. 12122007/03/22 2007/10/12

640Col·locar tanca metàl·lica de 60 cm d'altura sobre barana de pedra d' 1 metre 
d'altura.

13132007/03/16 2007/10/12

640Canviar banyera per plat de dutxa 14142007/03/26 2007/10/12

640Posar gres al garatge (55 metres quadrats). 15152007/03/28 2007/10/12

641Obres de connexió. Connexió al clavegueram general de l' Avinguda Manuel 
López.

20202007/04/19 2007/12/07

641Arrebossar les parets de la casa 21212007/05/02 2007/12/07

641Canviar les teules de la teulada de la casa. Posar-hi aïllant 22222007/06/07 2007/12/07

641Restaurar la façana amb pedra. Expedient vinculat: 8/2007 23232007/04/24 2007/09/07

641Sol·licita pròrroga per 1 any, en relació a l'expedient 17/2004. Ampliació de 
l'explotació ramadera segons projecte visat.

24242007/03/29 2008/07/19

641Construcció d'un mur de formigó i pedra per prevenir esllevisades a la calçada. 25252007/03/23 2007/12/07

641Modificació del paviment a l'entrada de l'empresa Sauleda S.A. 27272007/05/08 2007/06/08

641Fer solera de formigó 28282007/05/08 2007/12/07

641Treballs de rompuda en terreny forestal 29292007/05/17 2008/01/19

641Fer enllosat de 10 metres quadrats 31312007/06/12 2008/01/26

641Acondicionar el jardí amb rajoles i obrir una porta per accedir al mateix (ara 
finestra).

32322007/06/01 2008/01/26

641Repàs general paviment interior, repàs parets i finestres interiors. 33332007/06/08 2008/01/26
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641Arranjament cuines, banys i tancaments exteriors 34342007/06/08 2008/01/26

641Repàs de teulada en masia aïllada 35352007/06/07 2008/01/26

641Reformes de la façana per mal estat. 36362007/07/24 2008/02/29

641Canviar plaques escaiola, col·locar gres i rajoles, modificació "Asfo" 37372007/07/24 2008/02/29

641Fer treballs de rompuda i construcció de camins en terreny forestal a la finca 
"La Benfeta"

38382007/07/16 2008/02/29

642Pintar la façana. 40402007/08/02 2008/03/06

642Canviar la porta enrotllable del garatge 41412007/08/22 2008/03/06

642Acondicionar el jardí, col·locació de vorera GML, pavimentar amb formigó 25 
metres quadrats.

42422007/09/17 2008/03/20

642Reformes del bany, modificació porta d'entrada i varis. 43432007/09/14 2008/03/20

642Canviar rajoles del bany i cuina, canviar sanitaris i col·locar plaques escaiola. 44442007/09/19 2008/03/20

642Col·locar una porta d'emergència i escala. 45452007/04/30 2008/04/04

642Canviar teules velles per noves. 48482007/  /  2008/10/18

642Fer una escomesa nova (comptador de llum) 49492007/10/23 2008/04/25

642Posar roca per fer un petit mur darrera la casa. Netejar paret de pedra darrera 
casa.

51512007/10/01 2008/11/22

642Fer un mur de tancament de 60 cm aproximadament. 52522007/10/30 2008/11/22

642Pintar façana. 53532007/11/08 2008/07/03

642Construcció d'una pèrgola de fusta, al terrat del darrera. 54542007/10/23 2008/06/13

642Reforma cambra de bany treure banyera, col·locar plat de dutxa, canviar 
sanitaris i rajoles. Col·locar 25 metres de gres a l' exterior (pati)

55552007/11/21 2008/06/13

642Canviar porta d'entrada. Canviar esgraons i marbres deteriotats. 56562007/11/23 2008/06/13

642Canviar rajoles i sanitaris del bany 57572007/11/29 2008/06/13

642Rompuda.- Catalogada com a rompuda B en el Pla Tècnic de Gestió de la 
Finca.

58582007/11/22 2010/12/20

643Canviar el terra del menjador i passadís. 222008/01/15 2008/10/16

643Tapar la façana posterior del 2n pis amb un envà de 7cm de gruix; posar gres i 
una barana al balcó.

442008/02/14 2008/10/16

643Actuacions comunicades corresponents a l'interior de l'habitatge (canvi de 
rajoles de la cuina); canvi de finestra i porta d'alumini.

772008/02/19 2008/10/16

643Renovació de paviments  (60m2), cuina i bany, col·locació de cel-ras (65m2) al 
pis i substitució de fusteria exterior per alumini.

882008/03/06 2008/10/16

643Arranjament del pati interior amb paviment imprès, creació de jardineres amb 
pedra i anivellament de terres del pati.

992008/04/08 2008/10/16
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643Construcció d'un annex per allotjar una caldera de biomassa i magatzem de 
combustible, s/memòria tècnica.

10102008/04/03 2011/04/09

644Construcció d'una bassa d'aigua de 490m2,  s/memòria valorada. 11112008/04/04 2011/04/09

644Fer paviment al voltant de la piscina (28m2) 12122008/04/14 2008/10/16

644Reforma dels 2 serveis situats a la planta baixa. 16162008/05/14 2008/11/22

644Enrajolat del terrat o pati de la casa (30m2). 17172008/05/14 2008/11/22

644Col·locació de canal per desaigües. 18182008/05/15 2008/11/22

644Canviar canals de la façana del davant i darrera de l'habitatge. 19192008/06/05 2008/09/05

644Reparació façana part superior de la terrassa. 20202008/03/17 2008/12/12

644Coronament de mur amb pedra natural. 21212008/06/16 2008/12/19

644Impermeabilitzar el crané de dalt la teulada. 22222008/06/18 2008/12/19

644Col·locar armari elèctric, escomesa i línies aèries fins el punt de connexió per 
instal·lació de plaques fotovoltaiques.

23232008/06/19 2008/12/26

644Buidar els junts de la pedra del mur que dona al carrer del barri Sant Tomàs i 
rejuntar-ho de nou; posar una valla de filat verd a continuació de la que hi ha i 
descobrir 56m2 de teulada i cobrir-ho amb teula nova.

24242008/06/19 2008/12/26

644Execució de 100m2 de paviment en un solar. 25252008/06/26 2009/01/03

644Aixecament de paret de tancament i arrebossat d'un cobert. 26262008/06/26 2009/01/03

644Arranjament de cobertes a la masia (600 teules) i l'ermita de Sant Miquel d'Oló 
(300 teules), consistents en substitució de teules i llates.

27272008/07/03 2009/01/10

645Construcció d'un recinte per ubicar una caldera de vapor (33,97m2). 29292008/07/17 2009/01/24

645Reforma de la cuina. 30302008/07/22 2009/01/24

645Enrajolar el pati 50m2. 33332008/08/21 2009/03/25

645Tapar dues esquerdes. 34342008/08/28 2009/04/02

645Enrajolar l'entorn de la casa (40m2). 35352008/09/19 2009/04/02

645Reforma de la planta baixa de l'interior de l'habitatge unifamiliar en filera, 
s/projecte visat núm.AI0814.

36362008/10/28 2010/06/01

645Arrebossar 30m2 d'una tanca de blocs de ciment. 39392008/12/02 2009/06/11

645Canviar banyera per un plat de dutxa. 40402008/12/01 2009/06/11

705Manteniment (neteja d'herbes, runes i canvi de baixant) en la coberta de 
l'immoble.

772009/01/02 2009/07/23

705Arranjament d'una rasa de desguàs situada a la part posterior de l'immoble. 10102009/01/15 2009/07/23

705Reforma de la cuina, picat i rejuntat de parets de pedra a l'interior. 13132009/01/27 2009/08/05

705Rehabilitació de cuina i bany, col·locació de terra de gres. 14142009/01/22 2009/09/19
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705Reparació teulada amb reposició de teules arrancades i trencades pel vent. 15152009/01/30 2009/08/19

705Obertura d'una porta entre la rebotiga i el garatge. 16162009/02/05 2009/08/19

705Arrebossar el garatge i reforma del bany. 17172009/02/09 2009/09/05

705Canviar sanitaris i reformes a la cuina. 19192009/02/12 2009/09/05

705Treballs de rompuda en terreny forestal a la Finca Mas Bujons. 20202009/02/19 2010/09/05

705Arranjaments de façana. 21212009/01/28 2009/09/05

705Construcció d'un cobert  (3,20m x 2m ample, i 2m alçada) per allotjar dipòsits 
d'aigua a la granja cunícola Prat.

24242009/02/20 2009/09/05

705Pavimentació de la pujada d'accés, i de la plaça davant de l'església de Sant 
Feliuet de Terrassola.

25252009/02/19 2009/09/05

706Reforma del bany i reparació de mur de pedra. 27272009/03/18 2010/03/27

706Tancament de parcela mitjançant mur de 1,80m d'alçada 29292009/03/05 2009/09/27

706Pavimentar el pati  i col·locació porta d'alumini (davant de la casa). 30302009/03/05 2009/09/27

706Canviar porta d'entrada. 31312009/03/26 2009/10/04

706Condicionament de locals existents, consistents en execució de paviments i 
repàs de teulada.

32322009/04/02 2009/10/03

706Reformes cambra de bany 33332009/04/09 2009/10/16

706Pavimentació i enllosat del pati 34342009/04/09 2009/10/16

706Reparacions desperfectes ocasionats pel vent (canvi de teules arrancades i 
trencades, canvi de graó trencat i reparació de xemeneia).

35352009/04/06 2009/10/16

706Construcció d'un cobert o barraca per a eines a la part posterior de l'immoble 
(2m x 4m).

37372009/03/18 2009/10/30

706Reparació de coberta, substitució de tancaments i pintar façana.(s/projecte 
tècnic VISAT2009004517).

39392009/04/23 2012/04/30

706Canviar paviments i finestres de la planta primera de l'habitatge. 40402009/04/30 2009/12/04

706Reforma del portal d'accés principal a la Finca Rocafort (enderroc dels dos 
minarets i recobriment dels pilars a lloses de pedra).

41412009/04/30 2009/12/04

706Reobertura d'un portal preexistent a la part posterior de l'immoble. 42422009/05/15 2009/12/10

706Canvi de desguàs i rejuntat de pedra a la part posterior de l'immoble. 43432009/05/18 2009/12/10

706Fer 50m2 de paviment i realitzar una jardinera d'obra al pati posterior de 
l'habitatge.

44442009/05/26 2009/12/10

706Realitzar un tancament amb filat al pati posterior. 45452009/05/21 2009/12/10

706Pavimentació de vorera, revestiment de sòcol i contorn de les finestres. 48482009/06/17 2010/06/25

706Repàs de façana i degoters teulada. 49492009/06/08 2009/12/28

706Completar el tancament amb mur del pati posterior. 50502009/06/01 2009/12/28
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706Enderroc d'envà i treure particions de fusta. 51512009/06/10 2009/12/28

706Canvi de banyera per plat de dutxa. 52522009/06/15 2009/12/28

706Manteniment i repàs general de l'empresa Sauleda. 53532009/06/09 2010/06/25

706Reforma de la piscina existent. 56562009/07/01 2010/02/06

706Reforma de masoveria per adequació de sala. 57572009/07/01 2010/02/06

706Reforç d'embigat de fusta mitjançant paret de càrrega i substitució de teules. 58582009/07/14 2010/02/06

706Reforma d'un embornal. 59592009/07/14 2010/02/06

706Reparació balcó. 60602009/07/14 2010/02/06

706Col·locació de mòdul de comptador d'electricitat, i canvi de porta d'entrada. 62622009/07/14 2010/02/06

706Pavimentació de pati, execució d'un muret i coronament de mur amb pedra. 63632009/07/03 2010/02/07

706Instal·lació d'una pèrgola al pati posterior de l'immoble. 64642009/07/03 2010/02/07

707Canviar la porta d'entrada 66662009/07/29 2010/02/07

707Reparació de xemeneia i pintar la façana de l'immoble. 67672009/07/14 2010/02/27

707Tancament (sostre i paret) de pati interior 68682009/07/16 2010/02/27

707Pavimentació amb gres del terrat. 69692009/09/08 2010/03/17

707Canvi de fusteria per alumni en quatre finestres i tancament de vestíbul. 70702009/09/08 2010/03/17

707Pavimentació de pati i arrebossar un mur existent. 71712009/09/10 2010/03/17

707Construcció d'un cobert per a ús agrícola i mur per estabilització de talús 72722009/09/10 2010/03/17

707Reparació de desguàs i col·locació de 12m2 de gres. 73732009/09/16 2010/03/17

707Restaurar la teulada del safareig. 75752009/09/14 2010/03/17

707Canviar banyera per plat de dutxa. 76762009/09/16 2010/03/17

707Soterrament d'un dipòsit de 20.000 litres per aprofitament d'aigua pluvial. 77772009/09/14 2010/03/17

707Canviar canals de la teulada. 78782009/09/14 2010/03/17

707Pintar habitatge. 79792009/09/15 2010/03/17

707Instal·lar una caldera de gas-oil. 80802009/09/22 2010/04/20

707Canviar xemeneia d'obra per xemeneia d'hacer. 81812009/09/22 2010/04/20

707Reparació d'una tanca, cisterna i safareig 82822009/09/03 2010/04/20

707Col·locació de gres a la zona exterior. 83832009/09/25 2010/04/20

707Aixecament de muret de pedra de 70cm, 25 metres lineals de filat i tanca sobre 
mur.

84842009/09/25 2010/04/20

707Enrajolat del garatge de la planta baixa. 85852009/09/30 2009/04/20

707Pavimentació de jardí, col·locació de tanca. 86862009/10/05 2010/04/20
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707Cobriment parcial d'aparcament, repassos de manteniment. 87872009/10/05 2010/04/20

707Enrajolar sobre paviment existent al garatge 88882009/10/06 2010/04/20

707Instal·lació d'un dipòsit soterrat de gas liquat de petroli (GLP) per alimentar el 
sistema de calefacció de l'església parroquial.

89892009/06/09 2011/04/22

707Canvi de banyera per plat de dutxa. 90902009/10/14 2010/04/22

707Tapar forats en una paret de pedra. 91912009/10/15 2010/04/22

707Col·locació de depuradora i connexió de desguassos. 92922009/10/22 2010/04/22

707Col·locar barana i enrajolar escala 93932009/10/22 2010/05/05

707Col·locació de tanca amb una part de 1 metre massís, i 1,5 m calat. 94942009/10/27 2010/05/05

707Revestir de pedra l'escala. 95952009/10/28 2010/05/05

707Execució de paviment i arrebossat de paret al pati interior. 96962009/11/05 2010/05/19

707Fer envà pluvial i reformar l'entrada del garatge. 97972009/11/05 2010/05/19

707Canvi de banyera per plat de dutxa 98982009/12/16 2010/06/17

707Reforç del sostre de dos trasters. 99992009/12/17 2010/06/17

707Pintar façana. 1011012009/11/27 2010/06/17

718Canviar les finestres 222010/01/08 2010/07/14

718Reformar una cambra higiènica. 442010/01/18 2010/07/29

718Reformar bany i lavabo (canvi de rajoles i sanitaris). 552010/01/25 2010/07/29

718Reformar cuina (canvi d'armaris, rajoles i gres del terra). 772010/02/15 2010/08/25

718Pintar la façana. 882010/02/16 2010/08/25

718Eliminació i/o reparació d'elements inestables a la cornisa; reforç de coberta i 
tancament de l'accés. Segons expedient núm.U5.

992010/02/08 2010/03/02

718Reforma de mur de pedra de 14 metres de longitud, i 1,20 metres d'alçada. 10102010/02/09 2010/08/25

718Canviar la porta d'entrada. 11112010/02/24 2010/08/25

718Millora de la façana posterior (consistent  en arrebossar, instal·lació de canals i 
canvi d'ampits de les finestres)

14142010/03/04 2010/10/15

718Manteniment (repàs de degoters i arranjament de xemeneia per eliminar 
filtracions d'aigua).

15152010/03/31 2010/10/15

718Reparació de desperfectes ocasionats per la nevada. 16162010/03/31 2010/10/15

718Canvi de banyera  per plat de dutxa. 17172010/04/09 2010/10/15

718Manteniment (consistent en repàs de diversos desperfectes ocasionats pel 
glaç, repàs de juntes del terrat, pedres del jardí i arrebossats).

18182010/04/12 2010/10/15

718Reparació de barbacana. 19192010/04/20 2010/10/29

718Arrebossar parets interiors. 20202010/04/20 2010/10/29
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718Construcció d'un porxo a la part posterior de l'habitatge amb unes dimensions 
de 8x3 metres, coincidint amb l'amplada de la façana de l'habitatge.

21212010/04/23 2010/10/29

718Canvi de banyera per plat de dutxa, i instal·lació de passamans a l'escala 
exterior de l'habitatge.

22222010/04/27 2010/10/29

718Revestiment de tanca de jardí amb pedra aplacada 23232010/04/29 2010/10/29

718Repàs de teulada. 24242010/04/29 2010/10/29

718Arranjar amb formigó i col·locació de barana en un camí a l'interior de la 
parcel·la del C/del Mig, 4.

25252010/05/06 2010/11/17

718Repàs de teulada, neteja de canals i arranjament de xemeneia. 26262010/05/06 2010/11/17

718Instal·lació de comptadors  d'aigua, electricitat i pintar façanes. 27272010/05/06 2010/11/17

718Col·locació de llosa entorn de la piscina existent. 28282010/05/07 2010/11/17

718Canvi de persianes, eliminar safareig i canvi de rajoles a la cambra de bany 29292010/05/07 2010/11/17

718Arranjar el terrat 30302010/05/11 2010/11/11

718Arranjament i pintat de façana 31312010/05/13 2010/11/17

718Repàs de teulada, i canvi de canal 32322010/05/18 2010/11/29

718Instal·lació de comptador en façana 33332010/05/18 2010/11/29

718Execució d'una marquesina per protegir l'entrada de la masia, s/memòria 
descriptiva de data 17/11/2010

34342010/11/25 2011/03/03

718Canvi de teules trencades, execució de pedrís i barbacana a la porta del 
garatge

34342010/05/24 2010/11/29

718Canvi de paviments i instal·lació de 2 plats de dutxa 35352010/05/25 2010/11/29

719Canvi de banyera per plat de dutxa, enrajolat sobre terra existent i tallar portes 36362010/05/19 2010/11/29

719Arranjament de terrat 37372010/06/02 2010/12/11

719Canvi de teules trencades pel gel 38382010/06/02 2010/12/11

719Repàs de teulada, rejuntar obra de pedra de la façana i arranjar paviment del 
pati posterior

39392010/05/28 2010/12/11

719Canvi de porta i finestra de la façana posterior, i aixecar un envà a l'interior de 
l'habitatge.

40402010/05/31 2010/12/11

719Arranjament d'una barbacoa situada al pati posterior 41412010/06/02 2010/12/11

719Canviar finestres i tancament d'una obertura existent. 42422010/06/01 2010/12/11

719Pintar la façana i retirar la vegetació de la teulada . 43432010/06/15 2011/01/01

719Canvi de banyera per plat de dutxa. 44442010/06/08 2011/01/01

719Eliminar sostre de plaques de guix i col·locació de pladur en parets del garatge 
existent

47472010/06/25 2011/01/16

719Reforma de cuina. 50502010/07/15 2011/01/31
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719Rehabilitació d'un cobert, consistent en treballs de fusteria, lampisteria, 
enguixat i pintat

51512010/07/19 2011/01/31

719Col·locació de portes d'accés, ampliació d'aparcament i manteniment general a 
les instal·lacions de la indústria Sauleda,S.A.

52522010/07/19 2011/07/31

719Enrajolar amb gres el terrat 53532010/07/20 2011/01/31

719Canvi de banyera per plat de dutxa. 54542010/08/30 2011/03/10

719Executar un paviment de 30 metres quadrats i mur de tancament a la cara nord 56562010/08/16 2011/03/10

719Canvi de pal de fusta i regularització de sortida lateral.(s/plànol i doc. 
obra:6008684)

57572010/07/29 2011/03/10

719Pavimentació de l'accés a la vivenda. 58582010/09/17 2011/03/27

719Reparació del tram de façana corresponent a la planta baixa. 59592010/09/14 2011/03/27

719Substitució de plaques de polièster en una coberta 61612010/09/29 2011/04/08

719Canvi de canal de la teulada i reposició de rajoles al terrat. 62622010/10/05 2011/04/08

719Refer el tancament. 63632010/10/21 2011/04/22

719Manteniment de la façana 64642010/10/26 2011/05/12

719Condicionament del pati posterior de l'habitatge. 65652010/10/27 2011/05/12

719Trasllat de comptador a la façana i enrajolar balcó 66662010/11/09 2011/08/12

719Instal·lar comptador d'electricitat en façana. 67672010/11/11 2011/06/03

719Arranjar el tub de desguàs. 68682010/11/16 2011/06/03

719Realitzar tasques de manteniment consistents en repàs de degoters a la 
teulada, repàs de filtracions en la vorera i neteja de canals

69692010/12/15 2011/06/21

720Canvi de canals i realitzar regates per pas d'instal·lacions 112011/01/01 2011/07/04

720Execució d'escomesa elèctrica per a un cinemòmetre (radar), s/projecte VISAT 
009572A de data 14/10/2010, i informe emès per l'arquitecte municipal

332011/01/01 2011/07/04

720Reforma del local comercial 442011/01/01 2011/07/29

720Tancament de la propietat amb paret de blocs de formigó i malla amb pals, 
pavimentació de 70m2

552011/01/01 2011/07/29

720Construcció d'una caseta de 3,5x3 metres, per col·locació de dipòsits i 
comptador d'aigua

662011/01/10 2011/07/29

720Aixecar una paret a l'interior del garatge. 772011/01/10 2011/07/29

720Canvi de banyera per plat de dutxa, i altres reformes a la cambra de bany 882011/01/18 2011/07/29

720Trasllat del comptador elèctric a la façana. 992011/01/08 2011/07/29

720Eliminar encanyissat i canvi de revestiments a la cambra de bany 10102011/01/24 2011/08/18

720Reformes a la cuina. 11112011/02/22 2011/09/08
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720Reforma de cuina i bany, i substitució de tancaments. 13132011/03/23 2011/10/08

720Pintar les façanes 14142011/03/24 2011/10/08

720Enrajolar el pati 15152011/03/24 2011/10/08

720Pavimentació interior del garatge i escala exterior. 16162011/04/21 2011/11/07

720Reforma de la cambra de bany. 17172011/04/21 2011/11/07

720Pintar la façana 18182011/04/27 2011/11/07

720Fer un tancat i 10 metres de vorada al límit de la propietat. 22222011/05/12 2011/12/10

720Repàs i pintat de la façana del  C/ Josep Sauleda Roca. 23232011/05/19 2011/12/10

720Col·locació de comptador d'aigua en façana i xemeneia de calefacció. 25252011/06/01 2011/12/10

721Renovació de paviment a l'accés dels garatges 27272011/06/06 2011/12/31

721Reparació de la cornisa. 29292011/07/01 2012/01/15

721Rehabilitació de coberta i façanes, s/projecte presentat VISAT ALR518 de data 
06/07/2011.

30302011/07/07 2012/01/29

721Col·locació de gres a l'entrada i passadís. 31312011/07/11 2012/01/29

721Enderroc de vivenda unifamiliar aïllada, s/projecte presentat VISAT ALR766 de 
data 08/07/2011.

32322011/07/13 2011/08/03

721Renovació de paviments de les plantes baixa i primera. 34342011/09/01 2012/03/16

721Reformar la cambra de bany. 35352011/09/07 2012/03/16

721Reformar la cambra de bany. 36362011/09/27 2012/03/30

721Reformes a la cuina. 37372011/10/07 2012/04/14

721Construcció d'un porxo a la part posterior de l'habitatge. 39392011/09/29 2013/04/14

721Repàs de la teulada. 40402011/10/14 2012/05/11

721Reformar la tanca l'habitatge. 41412011/10/14 2012/05/11

721Reparació de forats en un garatge. 42422011/10/25 2012/05/11

721Construcció de dos habitatges i aparcament, s/projecte VISAT 2011007906. 43432011/10/26 2014/11/11
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Codi 101.06.08.00.00

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

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

465Llicència d'activitats - Indústria dedicaca al moldeig de plàstics 221988/  /  1988/  /  

460Llicència d'activitats - Instal·lació de planta provisional de fabricació de formigó 
preparat

1995/  /  1995/  /  

460Llicència d'activitats, remodelació i adequació explotació porcina 221995/  /  1995/  /  

460Llicència d'activitats - Emmagatzematge GLP 441995/  /  1995/  /  

461Llicència d'activitats Granja Explotació Porquina Torre d'Oriols 111996/  /  1996/  /  

461Llicència d'activitats Taller reparació d'automòbils 221996/  /  1996/  /  

461Llicència d'activitats Granja esplotació porcina 441996/  /  1996/  /  

461Llicència d'activitats casa de colònies 771996/  /  1996/  /  

462Llicència d'activitats - tanc emmagatzamatge de G.L.P. 991996/  /  1997/  /  

462Llicència d'activitats - Dipòsit per emmagatzematge de G.L.P. 10101996/  /  1999/  /  

462Llicència d'activitats - explotació ramadera bestiar oví i cabrum, mas la Riera 881996/  /  2000/  /  

463Llicència d'activitats - Establiment d'indústria de taps de moldeig de plàstics 
artificials

111997/  /  1998/  /  

464Llicència d'activitats - establiment innocu serveis de centre de rehabilitació 
fisioterapèutica

551998/  /  1998/  /  

464Llicència d'activitats - Activitat d'un Bar 661998/  /  1999/  /  

463Llicència d'activitats - projecte per a les reformes i canvi d'orientació productiva 
a l'explotació ramadera

1998/  /  2000/  /  

464Llicència d'activitats - dipòsit d'emmagatzematge de Gas-oil 331999/  /  2000/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Activitats classificades 
ambientals i obertura 
d'establiments

Llicències d'activitats 
classificades

360Llicència d'activitats (serrradora) 1959/  /  1970/  /  

357Instal.lació de telers 1960/  /  1962/  /  

360Llicència d'activitats (prensa resines i plàstics) 1962/  /  1990/  /  

357Llicència d'activitats - ampliació indústria tèxtil 1964/  /  1964/  /  

357Llicència d'activitats - Indústria tèxtil (taller artesà, telers) 1964/  /  1964/  /  

359Llicència d'activitats (molí de pinsos) 1964/  /  1964/  /  

357Llicència d'activitats - indústria tèxtil (taller artesà, telers per teixits de cotó) 1964/  /  1968/  /  

357Llicència d'activitats - Indústria tèxtil (taller artesà de teixits de cotó) 1966/  /  1966/  /  

356Llicència Granja porcina, (bestiar porcí) 1969/  /  1969/  /  

356Llicència d'activitats (bestiar porcí) 1970/  /  1970/  /  

356Llicència d'activitats (elaboració de productes porcins) 1970/  /  1970/  /  

359Llicència d'activitas (forn de pa) 1970/  /  1970/  /  

356Llicència d'activitats (bestiar porcí)-- 1971/  /  1971/  /  

357Llicència d'activitats - legalització indústria tèxtil 1971/  /  1971/  /  

357Llicència d'activitats Hemalosa Industrial Tèxtil, S.A 1971/  /  1971/  /  

360Llicència d'activitats ( Taller serralleria) 1971/  /  1971/  /  

360Llicència d'activitats, instal.lació dipòsit G.L.P.(Hostal Santa Maria) 1971/  /  1971/  /  

360Llicència d'activitats, Tallers mecànics d'automòbils 1971/  /  1991/  /  

356Llicència activitat - Granja porcina (bestiar porcí) 1972/  /  2008/  /  

356Llicència d'activitats (expedient de legalització, granja de bestirar porcí) 1973/  /  1973/  /  

360Llicència d'activitats, instal.lació dipòsit G.L.P. 1973/  /  1973/  /  

360Llicència activitats (pedrera) 1974/  /  1974/  /  

341Permís d'activitat industrial de llauneria 331977/  /  1977/  /  

357Llicència d'activitats - indústria tèxtil 1979/  /  1979/  /  

357Llicència d'activitats - indústria tèxtil 1980/  /  1980/  /  

359Llicència d'activitats  (mató) Armenteres 1982/  /  1982/  /  

356Llicència d'activitats S.A.T. Granja Montserrat (bestiar boví) 1983/  /  1983/  /  

359Llicència d'activitats (formatges) 1983/  /  1983/  /  

357Llicència d'activitats - indústria tèxtil 331983/  /  1983/  /  
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358Llicència d'activitats - indústria tèxtil 1984/  /  1984/  /  

358Llicència d'activitats - indústria tèxtil 221984/  /  1984/  /  

698Relación - Registro de propietarios de animales porcinos 1985/  /  1985/  /  

358Llicència d'activitats - Indústria tèxtil 551985/  /  1985/  /  

358Llicència d'activitats - Indústria tèxtil 661985/  /  1985/  /  

358Llicència d'activitats - indústria tèxtil 111986/  /  1986/  /  

358Llicència d'activitats - indústria tèxtil 221986/  /  1986/  /  

358Llicència d'activitats  C/ Vic, 2 1990/  /  1990/  /  

358Llicència d'activitats - indústria tèxtil, teixits de fibres artificials 111990/  /  1990/  /  

359Llicència d'activitats - Cansaladeria i elaboració de salsitxes 551990/  /  1990/  /  

359Llicència d'activitats  (formatges Canadell) 441991/  /  1991/  /  

464Llicència d'activitats - Granja d'exploació porcina 111993/  /  1993/  /  

463Llicència d'activitats - indústria de fabricació de teixits seders 12121997/  /  1997/  /  

464Llicència d'activitats - Granja d'explotació porcina 111998/  /  1999/  /  
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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

336Obertura d'estastabliment de perruqueria 54541962/  /  1962/  /  

361Llicència d'activitats establiment (ultramarins), Raval Rovirola 1963/  /  1963/  /  

337Obertura d'oficina de corresponsalia de banca 12121969/  /  1969/  /  

361Llicència obertura establiment ultramarins c. Joaquim Borràs 1971/  /  1971/  /  

361Llicència obertura Banca Catalana 1971/  /  1971/  /  

361Llicència obertura establiment ultramarins c. Major 1971/  /  1971/  /  

361Llicència obertura hostal 1971/  /  1971/  /  

361Llicència obertura saló de te / ball carrer Barcelona 1972/  /  1972/  /  

339Llicència d'activitat estudi fotogràfic i reportatges fotogràfics 10101974/  /  1974/  /  

361Llicència obertura establiment electrodomèstics carrer Major 1979/  /  1979/  /  

361Llicència obertura perruqueria c. Tarragona 1980/  /  1980/  /  

361Llicència obertura establiment d'ultramarins 1983/  /  1983/  /  

361Llicència obertura bar a avinguda Manuel López 1985/  /  1985/  /  

361Llicència activitats ( venda ambulant) 1986/  /  1986/  /  

361Llicència obertura centre de Rehabilitació Cal Cases 1986/  /  1986/  /  

361Llicència obertura establiment ultramarins, c. Josep Sauleda 10 1986/  /  1986/  /  

361Llicència d'obertura Casa Colònies "La Plana" 1986/  /  1986/  /  

465Llicència d'activitats - Oficina bancària (La Caixa) 331990/  /  1990/  /  

361Llicència d'obertura de bar a l'avinguda Manel López, 28 1991/  /  1991/  /  

361Clínica dental en c/Major, 6 1994/  /  1994/  /  

463Llicència d'activitats - Obertura i funcionament d'establiment de granja - 
rostisseria

221997/  /  1998/  /  

Codi 101.06.09.00.00

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

OBRES I URBANISME Promoció de l'habitatge. 
Habitatges de promoció 
municipal

355Grup de vivendes de protecció oficial 1963/  /  1963/  /  

698Vivendes de protecció oficial (PROLHASA) 1993/  /  2000/  /  
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Data: Inici - Final U I ObservacionsTítol Exp.i. Exp.f.

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Ordres d'execució

355Petició que s'ordeni la reparació de diferents camins i carrers 1887/  /  1887/  /  

355Demanda de reparació o demolició de les ruïnes de casa Gras, al carrer Major 1887/  /  1887/  /  

355Denúncia per perjudicis d'un solar 1888/  /  1888/  /  

355Expedient d'ordre d'execució en evitació de perill per la salut i per seguretat, per 
fitracions i humitats

1971/  /  1971/  /  

363Circulars i treballs encarregats a empreses locals 1981/  /  1986/  /  

Codi 101.06.10.02.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Declaració de ruïna

355"Expedient de cal senyor Miquel" (declaració de ruïna) 1882/  /  1882/  /  

355Denúncies de cases en ruïnes 1887/  /  1887/  /  

355Expedient de declaració de ruïna 1917/  /  1918/  /  

355Expedient instruit en virtud de comunicació rebuda del Governador civil … per 
casa al carrer de Vic, 6 que amenaça perill

1928/  /  1929/  /  

Codi 101.06.10.04.00

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

OBRES I URBANISME Disciplina urbanística Infraccions urbanístiques

213Infraccions urbanístiques 1926/  /  1926/  /  

355Infracció urbanística. Obres sense llicència 1926/  /  1926/  /  

348Obres sense llicència 1987/  /  1987/  /  

348Reclamació per infracció urbanística 1987/  /  1987/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 2004/  /  2004/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 112004/  /  2004/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 222004/  /  2004/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 332004/  /  2004/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 442004/  /  2004/  /  

647Expedient de legalització d'obres sense la llicència adequada 552004/  /  2004/  /  
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Codi 101.07.03.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Control de circulació de 
persones

215Llicència absoluta per a presoner natural d'Oló i empresonat a Saragossa 1899/  /  1899/  /  

Codi 101.07.04.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Armes

364Permisos d'armes 1974/  /  1980/  /  

Codi 101.07.05.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Guardes jurats

364Nomenaments de guardes jurats 1860/  /  1965/  /  

Codi 101.07.07.00.00

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

SEGURETAT PÚBLICA Juntes i comissions 
municipals

364Comissió receptora d'evacuats 1955/  /  1955/  /  
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Codi 101.08.02.01.00

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

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Quintes

378Expedients d'exempció de mossos 1882/  /  1899/  /  

384Llicències i permisos 1882/  /  1920/  /  

384Constitució d'una societat de quintes 1883/  /  1884/  /  

365Expedients de quintes 1883/  /  1905/  /  

379Expedients d'exempció de mossos 1900/  /  1910/  /  

366Expedients de quintes 1906/  /  1924/  /  

380Expedients d'exempció de mossos 1911/  /  1918/  /  

381Expedients d'exempció de mossos 1919/  /  1925/  /  

367Expedients de quintes 1925/  /  1929/  /  

368Expedients de quintes 1929/  /  1933/  /  

369Expedients de quintes 1934/  /  1942/  /  

370Expedients de quintes 1943/  /  1951/  /  

215Cartilla militar 1948/  /  1948/  /  

371Expedients de quintes 1952/  /  1961/  /  

372Expedients de quintes 1962/  /  1966/  /  

373Expedients de quintes 1967/  /  1972/  /  

374Expedients de quintes 1973/  /  1978/  /  

375Expedients de quintes 1979/  /  1984/  /  

376Expedients de quintes 1985/  /  1989/  /  

377Expedients de quintes 1990/  /  1993/  /  

660Incorporacions al servei militar, llistats de joves de reemplaçament (lleva) per 
organ d'allistament. Altres

1992/  /  1996/  /  

660Expedient general allistament 1994, lleva 1995 1993/  /  1994/  /  

660Correspondència sobre lleves 1993/  /  2001/  /  

660Expedient general allistament 1994, lleva 1996 1994/  /  1995/  /  

660Expedient general allistament 1996, lleva 1997 1996/  /  1996/  /  

660Expedient general allistament 1997, lleva 1998 1997/  /  1998/  /  

660Expedient general allistament 1998, lleva 1999 1998/  /  1999/  /  

660Expedient general allistament 1999, lleva 2000 1999/  /  2000/  /  
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Codi 101.08.02.02.00

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

SERVEIS MILITARS Quintes, allistaments, lleves 
forçoses i prestació 
substitutòria

Reserva

382Registre de reservistes 1878/  /  1892/  /  

382Reservistes i registre de crida 1878/  /  1986/  /  

206Fitxes de reservistes (fitxes de mobilització i crida) 1942/  /  1967/  /  

382Cartilles militars 1946/  /  1956/  /  

383Correspondència reserva 1964/  /  1989/  /  

659Registre de reservistes 1968/  /  1989/  /  

206Fitxes de reservistes (fitxes de mobilització i crida) 1968/  /  1997/  /  

382Revista militar mutilats de guerra 1984/  /  1988/  /  

659Correspondència sobre reserva i sobre lleves 1989/  /  1995/  /  

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

659Conveni per acollir objectors de conciència 1977/  /  1999/  /  

659Propostes [de l'ajuntament] de llocs per  realitzar la Prestació Social 
Substitutòria

1993/  /  1997/  /  

658Objecció de consciència - Prestació Social Substitutòria: Correspondència 1994/  /  2001/  /  

658Expedients personals (Objecció de consciència - Prestació Social Substitutòria) 1994/  /  2001/  /  

659Declaracions d'objecció de consciència 1994/  /  2001/  /  

659Objecció de consciència - Correspondència i formularis 1995/  /  2001/  /  

659Llibres oficials d'incidències i inspecció 1995/  /  2001/  /  

659Exempció de la Prestació Social Substitutòria 1999/  /  1999/  /  

Codi 101.08.03.00.00

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

SERVEIS MILITARS Béns subjectes a requisa 
militar

384Censos de béns subjectes a requisa militar 1928/  /  1965/  /  
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Codi 101.08.04.00.00

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

SERVEIS MILITARS Juntes i comissions 
municipals

384Junta local de defensa passiva 1941/  /  1941/  /  

Codi 101.09.01.00.00

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

POBLACIÓ Estadístiques generals de 
població. Censos

215Cens d'edificis 1910/  /  1910/  /  

401 Conté informació dels anys: 1930, 1939-1940, 1990 i 1991Estadístiques generals de població. Cens de població i habitatge 1930/  /  1991/  /  

401 Conté documentació dels anys 195', 1960, 1979-1981Estadística general. Cens de població i vivenda 1950/  /  1981/  /  

14Cens d’edificis i locals. Cens d'habitatges 1957/  /  1962/  /  

206"Cens d'habitants. Fitxer passiu" 1964/  /  1984/  /  

203"Cens d'habitants. Fitxer actiu" 1977/  /  1984/  /  

14Cens d’edificis i locals 1990/  /  1990/  /  

401Cens d’edificis i locals 1990/  /  1990/  /  

208Cens de població i vivendes, i cens d'edificis i locals 2001/  /  2001/  /  

Codi 101.09.02.00.00

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants

397Rectificacions i variacions (Altes i baixes) al padró municipal d'habitants 1970/  /  1982/  /  

398Rectificacions i variacions (altes i baixes) al padró municipal d'habitants 1983/  /  1991/  /  

399Rectificacions i variacions (altes i baixes) al padró municipal d'habitants 1989/  /  1990/  /  
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Codi 101.09.02.01.00

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Padrons

385Padrons municipals d'habitants 1880/  /  1889/  /  

386Padró municipal d'habitants 1904/  /  1904/  /  

400Padró municipal d’habitants 1904/  /  1904/  /  

386Padrón general del año 1917 1917/  /  1917/  /  

386Padró municipal d'habitants 1924/  /  1924/  /  

386Padró municipal d'habitants 1928/  /  1928/  /  

386Padró municipal d'habitants 1930/  /  1930/  /  

386Padró municipal d'habitants 1935/  /  1935/  /  

386Padró municipal d'habitants 1940/  /  1940/  /  

386Padró municipal d'habitants 1945/  /  1945/  /  

386Padró municipal d'habitants 1950/  /  1950/  /  

386Padró municipal d'habitants 1955/  /  1955/  /  

386Padró municipal d'habitants 1960/  /  1960/  /  

9028Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1960/  /  1960/  /  

386Padró municipal d'habitants 1965/  /  1965/  /  

9028Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1965/  /  1965/  /  

9029Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1970/  /  1970/  /  

391Fulls d’inscripció padronal 1975/  /  1975/  /  

9030Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants 1981/  /  1981/  /  

392Fulls d’inscripció padronal 1986/  /  1986/  /  

9031Padró d'habitants 1986 (alfabètic) 1986/  /  1986/  /  

9031Padró d'habitants 1986 - Padró de caps de famílies 1986/  /  1986/  /  

9031Padró d'habitants 1986. Padró general rectificat 1986/  /  1988/  /  

387Padró d'habitants de 1986 (general), rectificat fins 1989 1986/  /  1989/  /  

393Fulls d’inscripció padronal i llistats de validació 1991/  /  1991/  /  

394Padró municipal d’habitants 1991/  /  1991/  /  

209Fulls declaratoris d'empadronament. Renovació padró d'habitants 1996/  /  1996/  /  
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Codi 101.09.02.02.00

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Rectificacions

395Rectificacions i variacions al padró municipal d’habitants 1925/  /  1955/  /  

396Rectificacions i variacions al padró municipal d’habitants 1956/  /  1969/  /  

213Documentació del procés de renovació padronal 1985/  /  1986/  /  

400Rectificacións del padró municipal d’habitants 1991/  /  1994/  /  

Codi 101.09.02.03.00

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

POBLACIÓ Padró Municipal d'Habitants Variacions

335 passa a residir a Sant Feliu SasserraBaixa del padró 661930/  /  1930/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1992/  /  1992/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1993/  /  1993/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1994/  /  1994/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1995/  /  1995/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1996/  /  1996/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1997/  /  1997/  /  

493Altes i baixes al padró municipal d'habitants 1998/  /  1998/  /  

204Baixes en el padró d'habitants 1999/  /  1999/  /  

204Altes en el padró d'habitants 1999/  /  1999/  /  

204Altes i modificacions en el padró d'habitants 2000/  /  2000/  /  

204Baixes en el padró d'habitants 2000/  /  2000/  /  

204Baixes en el padró d'habitants 2001/  /  2001/  /  

204Altes i modificacions en el padró d'habitants 2001/  /  2001/  /  

204Baixes en el padró d'habitants 2002/  /  2002/  /  

204Altes i modificacions en el padró d'habitants 2002/  /  2002/  /  

Codi 101.09.05.00.00

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

POBLACIÓ Registre civil municipal

400Registre civil municipal 1871/  /  1899/  /  
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Codi 101.09.06.00.00

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

POBLACIÓ Junta local del cens de 
població

400Junta local del cens de població 1871/  /  1994/  /  

Codi 101.10.01.00.00

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

ELECCIONS Eleccions municipals

402Eleccions municipals 1858/  /  1948/  /  

403Eleccions municipals 1951/  /  1973/  /  

404Eleccions municipals 1979/  /  1979/  /  

404Eleccions municipals 1983/  /  1983/  /  

646Comunicació al Govern Civil de la composició de l'ajuntament 1983/  /  1991/  /  

405Eleccions municipals 1987/  /  1987/  /  

405Eleccions municipals 1991/  /  1991/  /  

405Eleccions municipals 1995/  /  1995/  /  

198Expedient d'eleccions municipals (13 juny 1999) 1999/  /  1999/  /  

199Expedient d'eleccions municipals (25 maig 2003) 2003/  /  2003/  /  

666Eleccions locals (27 maig 2007) 2007/  /  2007/  /  

Codi 101.10.03.00.00

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

ELECCIONS Eleccions de Diputats 
Provincials

406Eleccions a diputats provincials 1877/  /  1976/  /  

Codi 101.10.04.00.00

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

ELECCIONS Eleccions al Parlament de 
Catalunya

406Eleccions al Parlament de Catalunya 1931/  /  1992/  /  

403Eleccions al Parlament de Catalunya 1995/  /  1999/  /  

199Eleccions al Parlament de Catalunya (16 novembre 2003) 2003/  /  2003/  /  
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Codi 101.10.05.00.00

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

ELECCIONS Eleccions a Corts Generals

407Eleccions a corts generals 1871/  /  1971/  /  

408Eleccions a corts generals 1974/  /  1986/  /  

409Eleccions a corts generals (congrés i senat) 1989/  /  1993/  /  

198Expedient d'eleccions a Corts generals (3 març 1996) 1996/  /  1996/  /  

198Expedient d'eleccions a Corts generals (12 març 2000) 2000/  /  2000/  /  

199Expedient d'eleccions generals al congrés de diputats i al senat (14 març 2004) 2004/  /  2004/  /  

665Eleccions generals (9 març 2008) 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.10.06.00.00

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

ELECCIONS Eleccions al Parlament 
Europeu

409Eleccions al Parlament europeu 1987/  /  1989/  /  

198Expedient d’eleccions al Parlament Europeu (12 juny 1994) 1994/  /  1994/  /  

198Expedient d’eleccions al Parlament Europeu (13 juny 1999) 1999/  /  1999/  /  

664Eleccions al Parlament Europeu (13 juny 2004) 2004/  /  2004/  /  

665Eleccions al Parlament de Catalunya (1 novembre 2006 2006/  /  2006/  /  

Codi 101.10.07.00.00

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

ELECCIONS Referèndums i plebiscits

406Referèndum Estatut d'autonomia de Catalunya 1931/  /  1931/  /  

410Referèndum llei successió cap de l'Estat 1947/  /  1947/  /  

410Referèndum llei orgànica de l'Estat 1966/  /  1966/  /  

410Referèndum al projecte de llei de Reforma Política 1976/  /  1976/  /  

410Referèndum Estatut d'Autonomia 1979/  /  1979/  /  

410Referèndum de l'OTAN 1986/  /  1986/  /  

410Referèndum Constitució 1988/  /  1988/  /  

663Referèndum constitució europea (20 febrer 2005) 2005/  /  2005/  /  

664Referèndum de l'Estatut de Catalunya (18 de juny 2006) 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

411Cens electoral 1882/  /  1959/  /  

411Cens electoral 1962/  /  1981/  /  

411Cens electoral 1988/  /  1993/  /  

9000Cens electoral 1993/  /  1995/  /  

Codi 101.10.08.02.00

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

ELECCIONS Cens electoral Rectificació del Cens electoral

412Rectificacions del cens electoral 1931/  /  1989/  /  

9000Expedient de rectificació del cens electoral 1990/  /  1992/  /  

9000Expedient de rectificació del cens electoral 1993/  /  1993/  /  

9000Expedient de rectificació del cens electoral 1995/  /  1995/  /  

9000Revisió mensual del cens electoral 1996/01/  1997/12/  

9000Expedient de rectificació del cens electoral 1997/  /  1997/  /  

Codi 101.10.09.00.00

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

ELECCIONS Junta municipal del Cens 
electoral

413Junta Municipal del Cens Electoral 1889/  /  1979/  /  
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Codi 101.11.01.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament infantil

414Matrícules, liquidacions, permanències,factures i correspondència 1976/  /  1987/  /  

503 També està classificat a 1.6.2Documentació relacionada amb el personal de la llar d'infants 1986/  /  1986/  /  

415Factures, càrrecs, abonaments, liquidacions, correspondència 1988/  /  1993/  /  

415matriculació, programació, actes d'inspecció, llibre de caixa 1988/  /  1993/  /  

528Memòria de la llar d'infants El Cuc. Curs 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 1999/  /  2002/  /  

528Llar d'infants El Cuc. Sol·licituds de preinscripció, fitxes pedagògiques i 
memòria. Curs 2002-2003

2002/  /  2003/  /  

528Memòria de la llar d'infants el Cuc. Curs 2003-2004 2003/  /  2004/  /  

528Fitxes pedagògiques, avaluacions i controls d'assistència 2003/  /  2004/  /  

528Preinscripcions i matrícules de la llar d'infants El Cuc i documentació relativa a 
despeses i domiciliacions

2003/  /  2004/  /  

528Memòria de la llar d'infants El Cuc. Curs 2004-2005 2004/  /  2005/  /  

529Matrícules i baixes de la llar d'infants El Cuc. Documentació relativa al curs 
2004-2005

2004/  /  2005/  /  

529Llar d'infants El Cuc. Fitxes pedagògiques, controls d'assistència i horaris 2004/  /  2005/  /  

529Reglament de la Llar d'infants El Cuc i documentació relativa a inspeccions 2004/  /  2005/  /  

529Memòria de la Llar d'infants El Cuc. Curs 2005-2006 2005/  /  2006/  /  

529Ingressos de la llar d'infants El Cuc 2005/  /  2006/  /  

529Preinscripcions i matrícules de la llar d'infants El Cuc. Controls de despeses de 
material

2005/  /  2006/  /  

530Documentació relativa a la llar d'infants El Cuc. Dades del Centre i qüestionari 
d'estadística

2005/  /  2006/  /  

529Memòria de la llar d'infants El Cuc. Curs 2006-2007 2006/  /  2007/  /  

530Llar d'infants El Cuc. Preinscripcions, baixes i altra documentació del centre 2006/  /  2007/  /  

530Matrícules de la llar d'infants El Cuc 2006/  /  2007/  /  

550 EEI Municipal de Sta Maria d'Oló. Codi centre: 08047315Expedient d'ensenyament infantil. Eleccions Consell de Participació de la llar 
d'infants El Cuc. Curs 2006-2007

2006/  /  2007/  /  

550Expedient d'ensenyament infantil. Reunió Consell de Participació del Centre 
Llar d'Infants El Cuc

2007/07/05 2007/07/05

550Documentació relacionada amb la llar d'infants el Cuc 2007/  /  2008/  /  
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550Expedient d'ensenyament infantil. Matrícules per la llar d'infants El Cuc per al 
curs 2007-2008

2007/  /  2008/  /  

550Expedient d'ensenyament infantil. Renovació Consell de Participació de la llar 
d'infants El Cuc

2008/12/  2008/12/  

550Inventari de material fungible El Cuc i relació de despeses 2008/  /  2008/  /  

Codi 101.11.02.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament primari

418Llibre registre de matrícules 1950/  /  1974/  /  

503Documentació relacionada amb els mestres de l'escola: llicències, permisos, 
llistats i correspondències

1950/  /  1991/  /  

418Llibre visistes d'inspecció 1953/  /  1964/  /  

416Pressupost municipal extraordinari 1959/  /  1959/  /  

416Compte general del pressupost extraordinari 1960/  /  1963/  /  

419Relació alumnes amb certificats d'estudis primaris 1964/  /  1975/  /  

417Ensenyament primari 1965/  /  1968/  /  

419Actes d'avaluacions 1971/  /  1975/  /  

417Escola Graduada Mixta de Sta. Mº d'Oló 1979/  /  1988/  /  

417Ensenyament primari. Col.legi Públic Sesmon d'Oló 1992/  /  1994/  /  

Codi 101.11.03.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament secundari i 
formació professional

419Inscripcions BUP/FP 1990/  /  1991/  /  

Codi 101.11.05.00.00

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

ENSENYAMENT Ensenyament d'adults

419Targetes de promoció cultural i llistat aspirant certificats estudis primaris 1963/  /  1964/  /  
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Codi 101.11.07.00.00

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

ENSENYAMENT Ajuts i beques per a 
l'ensenyament

419Sol.licituds de beques 1978/  /  1980/  /  

551Expedient d'ajut i beca d'ensenyament. Sol·licitud d'ajornament del pagament 
d'una quota

2007/  /  2007/  /  

Codi 101.11.08.00.00

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

ENSENYAMENT Cens escolar

420Cens escolar 1955/  /  1961/  /  

Codi 101.11.09.00.00

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

ENSENYAMENT Juntes i comissions 
municipals d'ensenyament

420Actes de la Junta local d'Instrucció pública 1878/  /  1901/  /  

420Llibre d'actes 1902/  /  1913/  /  

420Expedient de constitució Junta Municipal d'educació primària 1944/  /  1964/  /  
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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

421Sol·licitut d'autorització per a les festes de sant Marc 1926/  /  1926/  /  

421Festa de l'arbre 1927/  /  1927/  /  

421Sol·licitut d'autorització per organitzar actes de la festa Major 1929/  /  1929/  /  

421Festa de l'arbre 1959/  /  1959/  /  

421Festa de Sant Sebastià 1961/  /  1961/  /  

421Expedients de la festa major i programes de festes 1963/  /  1988/  /  

422Comptes de les festes (factures, bancs, recomptes, contractes) 1979/  /  1986/  /  

425Cinema Catalunya (Comptes, factures, bancs) 1981/  /  1989/  /  

421Festes populars (carnestoltes, nadal, castanyada, etc.) 1983/  /  1989/  /  

211Festa major 1989/  /  1989/  /  

211Festa major 1990/  /  1990/  /  

211Festa major 1991/  /  1991/  /  

211Festa major 1992/  /  1992/  /  

212Festa major 1993/  /  1993/  /  

551Festa del Moianès. Factures 1994/  /  1994/  /  

670Fira de Nadal (1a) 1996/  /  1996/  /  

670Fira de Nadal (2a) 1997/  /  1997/  /  

670Fira de Nadal (3a) 1998/  /  1998/  /  

670Fira de Nadal (4a) 1999/  /  1999/  /  

670Fira de Nadal (5a) 2000/  /  2000/  /  

667Festa Major 2001/  /  2001/  /  

670Fira de Nadal [6a] 2001/  /  2001/  /  

667Festa Major 2002/  /  2002/  /  

670Fira de Nadal [7a] 2002/  /  2002/  /  

667Festa Major 2003/  /  2003/  /  

668 Inclou 3 disquets de 3 1/2 amb anuncis per al programaAnuncis Festa Major 2003/  /  2003/  /  

671Fira de Nadal [8a] 2003/  /  2003/  /  

668Festa Major 2004/  /  2004/  /  

668 Inclou CD amb un anunci per al programaFesta Major 2005/  /  2005/  /  
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671Fira de Nadal [10a] 2005/  /  2005/  /  

669 Inclou CD amb un anunci per al programaFesta Major 2006/  /  2006/  /  

671Fira de Nadal [11a] 2006/  /  2006/  /  

669 Inclou CD amb un anunci per al programaFesta Major 2007/  /  2007/  /  

672Fira de Nadal [12a] 2007/  /  2007/  /  

669 Inclou CD amb un anunci per al programaFesta Major 2008/  /  2008/  /  

672Fira de Nadal [13a] 2008/  /  2008/  /  

669Festa Major 2009/  /  2009/  /  

672Fira de Nadal [14a] 2009/  /  2009/  /  

672Fira de Nadal [15a] 2010/  /  2010/  /  

672Fira de Nadal [16a] 2011/  /  2011/  /  

Codi 101.12.02.00.00

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

CULTURA Activitats i iniciatives culturals

421Participació Fira de Manresa 1969/  /  1969/  /  

422Activitats culturals 1974/  /  1983/  /  

340Autorització per a recital de cançó catalana (Esquirols i Ramon Muntaner) 1976/09/  1976/09/  

341 Era entre les llicències de la mateixa capsaAutorització recital de cançó catalana (Francesc Pi de la Serra) 1977/03/  1977/03/  

417Concurs senyera d'Oló 1979/  /  1979/  /  

423Activitats i iniciatives culturals (documentació de subvenció i gestió d'activitats) 1984/  /  1986/  /  

Codi 101.12.03.00.00

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

CULTURA Centres culturals municipals

424Cinema Catalunya (factures, rebuts i documentació relacionada) 1979/  /  1982/  /  

212Biblioteca pública municipal 1981/  /  1989/  /  

425Comptes, factures,bancs 1981/  /  1989/  /  

425Cinema Catalunya - Programacions 1983/  /  1986/  /  

425Programacions 1983/  /  1986/  /  

425Pòlissa Assegurances cinematogràfica 1984/  /  1986/  /  

425Correspondència 1986/  /  1988/  /  

425Correspondència cinema Catalunya 1986/  /  1988/  /  
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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

426Monuments històric-artístics: esbós de catàleg 1976/  /  1988/  /  

Codi 101.12.05.00.00

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

CULTURA Relacions amb entitats 
culturals

426Grup cultural Guillem d'Oló 1976/  /  1977/  /  

717Estatuts de la societat "Grup Cultural Recreatiu Guillem d'Oló" 1977/  /  1980/  /  

717Estatuts del Club Deportivo Santa Maria de Oló 1980/  /  1980/  /  

717Models i formularis d'estatuts d'associacions 1986/  /  1999/  /  

717Associació Castell d'Oló - reproducció de l'expedient d'inscripció al Registre 
d'Associacions

1988/  /  1988/  /  

717Identificació fiscal del Grup Escènic d'Oló (reproducció) 1990/  /  1990/  /  

717Associació Musical d'Oló - reproducció de l'expedient d'inscripció al Registre 
d'Associacions

1994/  /  1995/  /  

Codi 101.12.06.00.00

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

CULTURA Normalització lingüística

426Servei Municipal de Català - Curs popular de Cultura catalana 1983-1984 1983/  /  1988/  /  

21/04/2015 Pàgina 227 de 232



INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ Fons: Ajuntament

Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló

Codi 101.12.07.00.00

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

CULTURA Esports

427Factures, bancs, activitats 1958/  /  1971/  /  

427Circuit de footing 1980/  /  1981/  /  

237Piscines municipals 1980/  /  1994/  /  

717Campanya "El bàsquet al carrer" 1985/  /  1985/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Llibre de registre de piscines: 
piscina municipal

1994/  /  1998/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu.  Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: activitats, recaptació, acta d'inspecció…

1995/  /  1995/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal, activitats, acta d'inspecció…

1996/  /  1996/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu.  Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: activitats, carnets, acta d'inspecció

1997/  /  1997/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
piscina municipal: inspeccions, carnets, activitats…

1998/  /  1998/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: entrades, carnets, inspeccions…

1999/  /  1999/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: activitats, actes d'inspecció, factures…

2000/  /  2000/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: normativa interna i carnets

2001/  /  2001/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: comptabilitat, normativa interna…

2002/  /  2002/  /  

549Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: activitats, comptabilitat, normativa interna i 
carnets

2003/  /  2003/  /  

550Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: carnets, activitats, comptabilitat...

2004/  /  2004/  /  

550Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: comptabilitat, activitats, entrades...

2005/  /  2005/  /  

550Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: activitats, carnets...

2006/  /  2007/  /  

550Expedient de gestió d'equipament esportiu. Documentació relacionada amb la 
gestió de la piscina municipal: carnets, comptabilitat...

2008/  /  2008/  /  
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Codi 101.12.08.00.00

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

CULTURA Joventut

716Cessió, per part de la parròquia, de local per al moviment júnior 1982/  /  1982/  /  

427Colònies i material 1983/  /  1986/  /  

428Correspondència de cultura: Esports i Joventut 1988/  /  1991/  /  

Codi 101.12.10.00.00

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

CULTURA Juntes i comissions 
municipals de cultura

310Junta local del centenario de la virgen del Pilar 1939/  /  1939/  /  

427Llibre Junta Sta. Maria d'Oló 1958/  /  1971/  /  

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

429Cens i estadístiques ramaderes 1865/  /  1978/  /  

215Estadístiques agrícoles 1888/  /  1888/  /  

429Censos agraris i estadístiques 1918/  /  1978/  /  

430Registre especial de ramaderia 1926/  /  1927/  /  

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

430Danys a l'agricultura 1880/  /  1901/  /  

430Extinció d'animals perillosos 1928/  /  1969/  /  
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Codi 101.13.03.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Foment forestal

430Permís de la diputació per tala d'arbres i plantació (zona d'influència de la 
carretera)

1964/  /  1984/  /  

278Declaracions jurades de finques forestals de propietat particular 1968/  /  1998/  /  

541 Conté una sol·licitud de l'ADF de l'any 2007Autoritzacions d'aprofitament forestal i autoritzacions de tala d'arbres 1984/  /  1999/  /  

541Sol·licituds de rompuda de terreny forestal per a canvi de cultiu 1995/  /  1999/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca "La Careta" 1997/  /  1997/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Torrespaia 1998/  /  1998/  /  

537 Conté també la sol·licitud de modificació del PTGMFExpedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca "La Rodoreda" 1998/  /  1999/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Rubirasa 1999/  /  1999/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca El Casó 2000/  /  2000/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Rubirasa 2000/  /  2000/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Tosellas 2000/  /  2000/  /  

537Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Grassetes 2000/  /  2000/  /  

541Declaracions jurades de finques forestal de propietat particular 2000/  /  2000/  /  

541Sol·licituds de rompuda de terreny forestal per a canvia de conreu 2000/  /  2004/  /  

541Autoritzacions d'aprofitament forestal i permisos de moviments de terres i tal 
d'arbres

2000/  /  2007/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca La Vall 2001/  /  2001/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Tosellas 2001/  /  2002/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca "Els Clapers" 2001/  /  2002/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Armenteres 2002/  /  2002/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Vilarassau 2002/  /  2002/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca La Riera 2002/  /  2002/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal. Ampliació i mollora del Pla Tècnic 
de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la finca Grassetes

2002/  /  2002/  /  

541Sol·licituds relatives a la finca El Canadell i El Solé 2002/  /  2002/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas El Carme i el Corral 2002/  /  2003/  /  

538Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Berengueres 2002/  /  2011/06/  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca La Riera 2003/  /  2003/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Altimiras 2003/  /  2003/  /  
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539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Torruella 2003/  /  2003/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Bujons 2004/  /  2004/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Pla de Sant Pere 2004/  /  2004/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Moratones 2004/  /  2005/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Bujons 2004/  /  2005/  /  

539Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca La Torre d'Orriols 2005/  /  2005/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Orriols 2005/  /  2005/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Pinosa i Comanovella 2005/  /  2005/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Alberch 2005/  /  2006/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Pardols 2006/  /  2006/  /  

540Expedient de pla tècnic de gestió i millora forestal, finca La Benfeta 2006/  /  2007/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Torigues 2006/  /  2007/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Mas Alberch 2006/  /  2012/10/11

541Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Can Laus dels Grèvols 2007/  /  2007/  /  

541Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca Rocabruna i el Vilà 2007/  /  2007/  /  

540Expedient de pla tècnic i de millora forestal de la finca La Plana 2007/  /  2012/  /  

Codi 101.13.05.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Medi ambient

432Expedients de vedat de caça 1916/  /  1982/  /  

336Permís per acampar a la Font del Roc 39391962/  /  1962/  /  

431Servei de prevenció i extinció d'incendis 1963/  /  1981/  /  

432Permisos per realitzar tir al plat a la societat de caçadors Au-Lo 1977/  /  1983/  /  

432Servei de prevenció i extinció d'incendis 1982/  /  1990/  /  

541Autorització vallat de la finca El Castell (TM L'Estany i Sta Maria d'Oló) 1999/  /  1999/  /  

673Informe del control d'emissions contaminants de l'empresa Hemalosa Industrial 
Téxtil, S. A.

2000/  /  2000/  /  

646Pla de vigilància contra incendis forestals 20078 2007/  /  2007/  /  

673Notificacions de l'ACA d'autoritzacio de la construcció de gual / pont sobre la 
riera d'Oló

2011/  /  2012/  /  
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Codi 101.13.06.00.00

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

SERVEIS AGROPECUARIS 
I MEDI AMBIENT

Representativitat agropecuària

255Eleccions a cambres agràries (27 novembre 1994) 1998/  /  1998/  /  

255Eleccions a cambres agràries (13 desembre 1998) 1998/  /  1998/  /  

255Eleccions a cambres agràries (1 desembre 2002) 2002/  /  2002/  /  

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

430Comissió local informativa del crèdit agrícola 1940/  /  1940/  /  

430Expedients de constitució de la comissió de cens agrari 1948/  /  1982/  /  

430Expedient de la Junta de la Germandat sindical de pagesos i ramaders 1955/  /  1955/  /  

430Patronat local de protecció d'animals i plantes 1966/  /  1967/  /  

432Constitució de la Junta Local d'Extinció d'Incendis 1972/  /  1972/  /  

Codi 101.14.00.00.00

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

COL·LECCIONS FACTÍCIES

387Contractes privats (dos documents) 1930/  /  1951/  /  
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