INSTRUCCIÓ DE SECRETARIA Nº 2 PER LA QUAL ES FIXEN ELS CRITERIS GENERALS
A SEGUIR EN L’APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE, DEL
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
EN RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

I. PREÀMBUL
Aquesta instrucció ve a explicitar aquelles disposicions de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
que incideixen d’una forma més destacada en l’actuació administrativa municipal
quant a l’administració electrònica. En la seva elaboració s’han tingut en compte
tant els principis rectors dels procediments administratius com la legislació sobre
l’administració electrònica, que ha modulat les obligacions de les administracions
locals en aquesta matèria. També s'ha tingut en compte la regulació que de
l'expedient administratiu fa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF).
El control dels expedients des del moment de la seva creació és condició
indispensable tant de testimoni jurídic‐administratiu, com d’element integrant del
patrimoni documental. Aquest control requereix una estreta col∙laboració i
coordinació entre tots els departaments municipals productors d’expedients i el
departament impulsor.
D'acord amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula del
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, correspon a la Secretaria la custodia, des del moment de la
convocatòria, de la documentació íntegra dels expedients inclosos en l'ordre del
dia dels òrgans col∙legiats i tenir‐la a disposició dels seus membres (article 3). Així
mateix, també li ha estat encomanada a aquesta Secretaria el seguiment de la
implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Per l'exposat, i amb la finalitat d’orientar l’actuació dels diferents departaments
gestors en el compliment de les normes legals, es dicta la present Instrucció

II. INSTRUCCIONS
A.
1.

Objecte i àmbit d’aplicació

Objecte

Aquesta Instrucció té per objecte fixar els criteris generals a seguir en la formació
i tramitació dels expedients que es realitzin a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, per
tal de donar compliment a la Llei 39/2015 i al ROF.
2.

Àmbit d’aplicació objectiu i subjectiu

Aquesta Instrucció és d'aplicació a tots els expedients que siguin tramitats per
qualsevol Departament de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. No resulta d'aplicació
als ens dependents de l'Ajuntament.
En l'Annex 1 es relacionen, a títol d'exemple, les tipologies d'expedients que
habitualment es tramiten pels esmentats Departaments en exercici de les seves
competències.

B.

3.

Confecció material de l'expedient

Contingut de l'expedient

3.1. Els expedients es formen mitjançant l’agregació ordenada i successiva de
tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, les
notificacions i altres diligències que els hagin d’integrar.
3.2. Els expedients, per a la seva tramitació, incorporaran l'informe tècnic i la
proposta , els quals es podran emetre conjuntament, en un únic document
3.3. L'informe tècnic serà elaborat i signat pel/per la Cap del Departament o el
Tècnic de referència, i en ell s'exposarà els antecedents i les disposicions legals o
reglamentàries en que fonamenta el seu criteri, així com els pronunciaments que
hagi de contenir la proposta. En cas de no contenir de forma expressa aquests
darrers pronunciaments, el Cap del Departament haurà de signar també la
proposta.
3.4. La proposta serà elaborada pel Departament i es signarà pel Regidor/a
corresponent i, si s'escau, pel/per la Cap del Departament o Tècnic de Referència

d'acord amb els apartats anteriors. En la proposta s'esmentarà, entre altres
antecedents, l'existència de l'informe tècnic i altres informes preceptius.
La proposta s'adreçarà a l'òrgan competent; amb aquesta finalitat caldrà justificar
legalment dita competència, tant des d'un punt de vista formal com material.
3.5 Es podrà fer un informe‐proposta que serà signat per tècnic/a i el regidor/a.
3.6 En el cas que la proposta s'adreci a un òrgan col∙legiat, caldrà fer ús dels
models que s’adjunten com Annex 2 d’aquesta instrucció, per a la seva posterior
tramesa a la Secretaria.
4.

Suport de l'expedient

4.1. Els expedients es tramitaran en suport electrònic, a través del gestor
d'expedients.
4.2. Quan els documents que hagin estat emesos i/o rebuts en suport paper,
s’han d’incorporar a l’expedient electrònic de què portin causa o en què hagin de
produir efecte.
4.3. Els correus electrònics rellevants per l'expedient també s'incorporaran al
mateix.

C.

5.

Tramitació de l'expedient

Tramitació de la proposta

5.1. Quan la proposta s'adreça a un òrgan unipersonal, el procediment a seguir és
el següent:
5.1.1. Si es per dictar un decret, s’enviarà a la secretària per correu electrònic la
proposta de decret en format word i inclourà el número d’expedient electrònic.
5.1.2 Si es per dictar una resolució delegada, es tramitarà pel departament i
s’inclourà a l’expedient electrònic.
5.2. Quan la proposta s'adreça a un òrgan col∙legiat, el procediment a seguir és el
següent:

Un cop l'expedient està degudament complert i amb l'informe i la proposta
degudament signats, caldrà crear la proposta per a la seva incorporació a la safata
de la convocatòria de l'òrgan, d'acord amb el següent procediment:
a) Es farà ús de la plantilla específica d'acord, on es traslladarà el contingut
íntegre de la proposta. Es podran modificar els camps que no s’ajustin a les
necessitats de l’acord, i es respectarà el format de tipografia (calibri 12), espais
i presentació establerts.
b) Caldrà optar entre alguna d'aquestes opcions:
‐ "L'alcaldia presidència, amb l'assistència de la Junta de Govern Local,
resol:"
‐ "La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:"
‐ Comissions informatives de Ple
c) El document no requereix signatura electrònica.
d) Un cop redactada la proposta d’acord s’enviarà a la safata de convocatòries,
seleccionant:
‐ L’òrgan al que va dirigit.
‐ El número de sessió i la descripció clara i entenedora de l’assumpte.
e) La Secretaria podrà acceptar, rebutjar o posposar el punt per una altra
convocatòria. En cas de rebuig, aquest serà comunicat per correu electrònic
al/la Cap del Departament corresponent.
5.3. La tramesa de la proposta d’acord haurà de realitzar‐se amb un mínim de
5 dies naturals d'antelació a la celebració de la sessió de l’òrgan col∙legiat.
5.4 La lletra dels documents serà Calibri de mida 12.

D. L'expedient electrònic

6.

L'Expedient electrònic

6.1. Els documents inclosos en l’expedient electrònic estaran, preferentment en
PDF i no inclouran documents de treball.
6.2 L’expedient s’obrirà amb un nom genèric com “Llicència, reclamació,
expropiació, pla especial... “ i en majúscula.
6.2. Per classificar els expedient electrònic s’utilitzarà el Quadre de classificació
corporatiu, que s’adjunta com annex 3 d’aquesta instrucció.

7.‐

Normes bàsiques d’organització d’expedients

7.1 . L’expedient iniciat per un departament i continuat per un altre, han de
considerar‐se com producció documental del departament que ho inicia i ha de
tornar a aquesta una vegada finalitzada la seva tramitació.
7.2. En general, l’ordenació de documents dins l’expedient serà cronològica,
seguin el tràmit del procediment administratiu, de forma que el primer document,
serà el més antic i l’últim incorporat, el més recent.
7.3 Si un expedient està relacionat a un altre anterior, s’hauria d’indicar a la casella
d’expedients vinculats.

ANNEX 1
Tipologies d'expedients que habitualment es tramiten pels Departaments de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt en exercici de les seves competències

DEPARTAMENT

COMPETENCIES PROPIES

Secretaria

fe pública, assessorament legal preceptiu,
impuls d’expedients en el que es refereix a
notificació d’actes i acords, arxiu, taulell
electrònic, formació ordre del dia d’òrgan
col∙legiats, inventari, béns, publicacions i
procediments judicials, processos electorals

Intervenció i
tresoreria

control i fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostaria de
l’Ajuntament
Informació a tercers
Pagaments
Relacions amb l’ORGT
Nòmines
Convocatòries i contractació de personal
Negociació col∙lectiva
Permisos, llicències i vacances
Seguretat Social
Riscos laborals
Formació
Contractació

Recursos
Humans

COMPETENCIES IMPROPIES
(reconegudes)
Redacció de plecs econòmics
administratius particulars i, en
general, contractació
Transparència
Exp. sancionadors

Serveis
Personals

Acció social

Serveis Tècnics

Festes
Subvencions de la seva competència
Publicacions
Transports
Educació
Cens d’animals
Contractació
Esports
Relacions amb l’empresa GUSAM sobre
gestió de serveis encarregats de neteja,
escola bressol i aula d’adults
Gestió de despesa menor
Subvencions
Subvencions de la seva competència
Planificació dels serveis d’atenció als
ciutadans
Expedients personals i familiars
Contractació
Gestió despesa menor
Brigada i espai públic
Subvencions de la seva competència
Assabentants, comunicacions i llicències
d’obres
Comunicacions i llicències d’activitats
Urbanisme
Protecció de la legalitat urbanística
Contractació
Expropiacions
Inspecció
Gestió de despesa menor

Medi Ambient

Conservació i manteniment de zones verdes
Proteccio del medi ambient
Gestió de residus
Subvencions de la seva competència
Contractació
Gestió de despesa menor

Serveis
informàtics:

Manteniment d’equips i programes
Contractació
Gestió de despesa menor

OAV

Registre d’entrada i sortides (però no crea
expedients)
Queixes i suggeriments

Igualtat de gènere

Bustia del consumidor
Reserva d’espais

Padró
Policia

Mobilitat
Gestió de camares de seguretat
Seguretat en les vies públiques i edificis
municipals
Curses i events a la via pública
Contractació
Senyalització
Sancions
NO GENEREN EXPEDIENT LES ACTUACIONS
EN AUXILI JUDICIAL

Transparència

Gestió pàgina web
Expedients de peticions de transparència
Subvencions

Participació
Registre civil
Promoció
econòmica,
comerç i turisme

Inserció laboral

Gestió documental
Casaments
Subvencions de la seva competència
Planificació dels serveis d’atenció a les
empreses
Contractació
Gestió despesa menor
Gestió del SOC
Entrevistes
Contractació
Gestió de despesa menor

Gestió DNI

Prospecció
Turisme

Club de la feina

ANNEX 2

PROPOSTA PER RESOLUCIÓ DE JUNTA

Vist que s’ha presentat pel senyor/a XXXXXXX, en nom propi/ o en representació de
XXXXXX, amb NIF xxxxxx, en data XXXX i núm. de registre XXXX escrit en el qual
demana..............// o Vist que el regidor/a de XXXXX proposa (RESUM AMPLI DE LA
PROPOSTA)................, (expedient XXXXXX)
Atès que s’ha comprovat que ...../s’ha considerat que ......
Atès que (la normativa reguladora, si s’escau) i que aquest tema és competència
d’aquest òrgan per delegació de l’Alcalde/ del Ple
Vist l’informe del tècnics XXXXXXX de data
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.‐ Aprovar/Denegar/Informar a XXXXX, Sra/Sra, XXXXXX , (en base a l’informe del
tècnic o a la proposta del regidor)
Segon.‐ (altres consideracions o condicions, si s’escau)
Tercer.‐ Notificar a l’interessat/ada la present resolució, així com a (DEPARTAMENT DE
L’AJUNTAMENT)

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ................ SOBRE ............
ASSUMPTE: [Expedient (Registre d'expedients)]

Vist que s’està tramitant l’expedient per (descripció completa de l’objecte de l’expedient)

Atès que (explicar els antecedents per ordre cronològic)
Atès que s’ha emès informe per part de XXXX, en data XXXX
Atès que la competència és del Ple en raó de la matèria
La Comissió informativa de serveis..........., proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.‐ Aprovar (copiar la descripció de l’objecte de l’expedient i en el cas de convenis
o documents a signar, també aprovar el document que obra a l’expedient)
En cas de resolució de recursos que es deneguin, explicar els motius que s’extrauran dels
informes tècnics.
Segon.‐ Aprovar els temes econòmics vinculats a l’expedient
Tercer.‐ Facultar el senyor alcalde per signatura dels convenis (només en el cas que així
s’hagi de fer)
Quart.‐ Donar publicitat del present acord a (BOP/DOGC/Taulell d’edictes electrònic) i
termini d’aquesta exposició.
Cinquè.‐ Notificar a (organismes o particulars afectats per l’acord)
No obstant això, el Ple acordarà el que consideri més convenient.
La Comissió

DECRET XX/20 (4 números)
Vist que (breu exposició dels fets que originen la resolució) (Expedient XXX)
Atès que (consideracions al respecte del tema, ja siguin tècniques o jurídiques)
Atès que la normativa determina .....
Atès l’informe emès per ......
Atès que l’Alcaldia és l’òrgan competent en la matèria

HE RESOLT

Primer.‐ Aprovar/Denegar (copiar els fets i s’ha de justificar la resolució)
Segon.‐ (Preferentment els temes econòmics, com aprovació de despeses)
Tercer.‐ Publicacions, si cals
Quart.‐ Notificacions que s’han de practicar

Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, (signat electrònicament)

L’Alcalde,

ANNEX 2

PROPOSTA PER RESOLUCIÓ ALCALDIA (en Junta)

Vist que s’ha presentat pel senyor/a XXXXXXX, en nom propi/ o en representació de
XXXXXX, amb NIF xxxxxx, en data XXXX i núm. de registre XXXX escrit en el qual
demana..............// o Vist que el regidor/a de XXXXX proposa (RESUM AMPLI DE LA
PROPOSTA)................, (expedient XXXXXX)
Atès que s’ha comprovat que ...../s’ha considerat que ......
Atès que (la normativa reguladora, si s’escau)
Vist l’informe del tècnics XXXXXXX de data
L'alcaldia presidència, amb l'assistència de la Junta de Govern Local, resol:

Primer.‐ Aprovar/Denegar/Informar a XXXXX, Sra/Sra, XXXXXX , (en base a l’informe del
tècnic o a la proposta del regidor)
Segon.‐ (altres consideracions o condicions, si s’escau)
Tercer.‐ Notificar a l’interessat/ada la present resolució, així com a (DEPARTAMENT DE
L’AJUNTAMENT)

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció
01

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie

01.01
01.01.01
01.01.01.1001
01.01.01.1002
01.01.01.1003
01.01.01.1004
01.01.01.1005
01.01.01.1006
01.01.01.1007
01.01.01.1008
01.01.01.1009
01.02
01.02.01
01.02.01.1013
01.02.01.1014
01.02.01.1015
01.02.01.1016
01.02.01.1017
01.02.01.1018
01.02.01.1019
01.02.01.1020
01.02.01.1021
01.02.01.1022
01.02.01.1023
01.02.01.1024
01.02.01.1025
01.03
01.03.01
01.03.01.1026
01.03.01.1027
01.03.01.1028
01.03.01.1029
01.03.01.1030
01.03.01.1031
01.03.01.1032
01.04
01.04.01

30/8/2018

Denominació
ACCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN
Constitució i terme municipal
CONSTITUCIÓ I TERME MUNICIPAL
Agregacions al terme municipal
Canvis de capitalitat
Canvis de nom del municipi
Delimitacions del terme municipal
Divisió del terme municipal en seccions
Fusió de municipis
Inscripcions al Registre d´entitats locals
Modificacions de la inscripció en el Registre d´entitats locals
Segregacions del terme municipal
Cartipàs municipal
CARTIPÀS MUNICIPAL
Autoritzacions / delegacions de signatura
Cartipàs municipal (entrada genèrica)
Cessament de regidors
Declaracions d´incompatibilitat de càrrecs electes
Declaracions d´interessos dels membres de l´ajuntament
Delegacions de funcions a regidors
Nomenaments de regidors
Nomenaments de representants de l´ajuntament en òrgans col.legiats
Nomenaments i delegacions de regidors (entrada genèrica)
Preses de possessió de l´alcalde i dels regidors
Preses de possessió de l´alcalde i dels regidors
Preses de possessió de l´alcalde i dels regidors
Retribucions i règim de dedicació de càrrecs electes
Ple
PLE
Constitució del Ple
Llibres d´actes de la Comissió Gestora
Llibres d´actes del Ple de l´ajuntament
Mocions
Mocions de censura
Preguntes dels grups municipals
Sessions del Ple
Alcaldia
ALCALDIA
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
01.04.01.1036
01.04.01.1037
01.04.01.1038

01.05
01.05.01
01.05.01.1045
01.05.01.1046
01.06
01.06.01
01.06.01.1051
01.06.01.1052
01.07
01.07.01
01.07.01.1053
01.07.01.1054
01.08
01.08.01
01.08.01.1055
01.08.01.1056
01.08.01.1057
01.08.01.1058
01.08.01.1059
01.08.01.1060
01.08.01.1061
01.08.01.1062
01.08.01.1063
01.08.01.1064
01.08.01.1065
01.08.01.1066
01.08.01.1067
01.08.01.1068
01.08.01.1069
01.08.01.1070
01.08.01.1071
01.08.01.1072
01.08.01.1073
01.08.01.1074
01.08.01.1075

30/8/2018

Denominació
Agenda de l´alcalde
Bans, avisos i pregons
Llibres de decrets d´alcaldia
Junta de govern local
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Llibres d´actes de la Junta de Govern local
Sessions de la Junta de Govern local
Comissions informatives
COMISSIONS INFORMATIVES
Llibres d´actes de comissions informatives
Sessions de les comissions informatives
Junta de portaveus
JUNTA DE PORTAVEUS
Actes de la Junta de portaveus
Sessions de la Junta de portaveus
Comissions, Juntes i consells
COMISSIONS, JUNTES I CONSELLS
Actes de Comissions, Juntes i Consells (entrada genèrica
Actes de la Comissió d´Obres
Actes de la Comissió Local de Protecció Civil
Actes de la Comissió Municipal de Seguretat Pública
Actes del Consell Municipal d´Ensenyament
Actes del Consell Municipal d´Esports
Actes de la Junta Local de Protecció Civil
Actes del Consell Municipal d'Urbanisme i de Medi Ambient
Actes del Consell Municipal de Joventut
Actes del Consell Municipal d´Esports
Actes del Consell de Participació Ciutadana
Actes del Consell de Salut i Serveis Socials
Actes del Consell Escolar Municipal
Actes del Consell Municipal de Cultura
Expedients de Comissions, Juntes i Consells (entrada genèrica)
Expedients de la Comissió d´Obres
Expedients de la Comissió Local de Protecció Civil
Expedients de la Comissió Municipal de Seguretat Pública
Expedients del Consell Municipal d´Ensenyament
Expedients del Consell Municipal d´Esports
Expedients de la Junta Local de Protecció Civil
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
01.08.01.1076
01.08.01.1077
01.08.01.1078
01.08.01.1079
01.08.01.1080
01.08.01.1081
01.08.01.1082

01.09
01.09.01
01.09.01.1064
01.09.01.1165
01.09.01.1166
01.09.01.1167
01.10
01.10.01
01.10.01.1168
01.10.01.1169
01.10.01.1170
01.10.01.1171
01.11
01.11.01
01.11.01.1172
01.11.01.1173
01.11.01.1174
01.11.01.1175
01.11.01.1176
01.11.01.1177
01.11.01.1178
01.11.01.1179
01.12
01.12.01
01.12.01.1180
01.12.01.1181
01.12.01.1186
01.12.01.1193
01.12.01.1197
01.12.01.1198
01.12.01.1200

30/8/2018

Denominació
Expedient del Consell de Medi Ambient
Expedients del Consell de Telecomunicació
Actes del Consell Municipal d'Acció Social i Solidaritat
Expedients del Consell Municipal d´Esports
Expedients del Consell de Participació Ciutadana
Expedients del Consell de Salut i Serveis Socials
Expedients del Consell Escolar Municipal
Grups municipals
GRUPS MUNICIPALS
Concessions de mitjans pel ,manteniment dels grups municipals de l´ajuntament
Constitució de grups municipals i nomenament de portaveus
Expedients personals dels membres de l´ajuntament
Reunions de l´equip de govern
Sindicatura de greuges
SINDICATURA DE GREUGES
Consultes a la sindicatura de greuges
Memòries de la sindicatura de greuges
Queixes a la sindicatura de greuges
Recomanacions de la sindicatura de greuges
Participació ciutadana
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Consultes populars municipals
Enquestes i estudis sociologics d´opinió
Expedients d´entitats i associacions del municipi
Iniciatives populars
Processos participatius
Queixes, suggeriments i propostes
Registre d´entitats i associacions del municipi
Sol.licituds de paraula al Ple per part de persones físiques o juridiques
Creació, participació i dissolució d´organismes
CREACIÓ, PARTICIPACIÓ I DISSOLUCIÓ D´ORGANISMES
Adhesins a organitzacions associatives d´ens locals
Baixes a organitzacions associatives d´ens locals
Constitució d´empreses municipals
Dissolució d´empreses municipals
Participació en consorcis
Participació en empreses municipals
Participació en fundacions
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
01.12.01.1201
01.12.01.1202
01.12.01.1203
01.12.01.1204
01.12.01.1205

01.13
01.13.01
01.13.01.1210
01.13.01.1211
01.13.01.1212
01.13.01.1213
01.13.01.1214
01.13.01.1215
01.14
01.14.01
01.14.01.1217
01.14.01.1218
01.14.01.1219
01.14.01.1221
01.14.01.1222
01.14.01.1223
01.15
01.15.01
01.15.01.1224
01.15.01.1225
01.15.01.1227
01.15.01.1228
01.15.01.1229
01.15.01.1230
01.15.01.1231
01.15.01.1233
01.15.02
01.15.02.1234
01.15.02.1235
01.15.02.1236
01.15.02.1237
01.15.02.1238
01.15.02.1239

30/8/2018

Denominació
Participació en mancomunitats
Participació en organismes autònoms
Participació en organitzacions associatives d´ens locals
Participació en òrgans d´àmbit supramunicipal (entrada genèrica)
Participació en òrgans de govern del Consell Comarcal
activitat normativa (ordenances i reglaments)
ACTIVITAT NORMATIVA (ORDENANCES I REGLAMENTS)
Modificacions de les ordenances fiscals
Modificacions de les ordenances municipals
Modificacions de reglaments municipals
Ordenances fiscals
Ordenances municipals
Reglaments municipals
Polítiques i programes de govern
POLÍTIQUES I PROGRAMES DE GOVERN
Cartes de compromisos amb la ciutadania
Cartes de serveis
Plans d´actuació del mandat (PAM)
Plans d´ inversió de la legislatura
Plans estratègics municipals (PEM)
Plans, programes i projectes de govern (entrada genèrica)
Comunicació, protocol i relacions externes
SÍMBOLS I IMATGE CORPORATIVA
Adopció de la bandera del municipi
Adopció de l´escut heràldic del municipi
Adopció dels emblemes del municipi
Adopció i modificació de la simbologia municipal
Manual/programa d´identitat visual de l´ajuntament
Modificacions de la bandera del municipi
Modificacions de l´escut heràldic del municipi
Modificacions dels emblemes del municipi
REPRESENTACIÓ I PROTOCOL
Celebracions de cerimònia de casament civil
Fills predilectes i adoptius
Guardons, distincions, condecoracions i diplomes
Llibres de signatures / Llibres d´honor
Organització d´actes protocol.laris
Viatges i visites
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
01.15.03

Subsèrie
01.15.03.1240
01.15.03.1241
01.15.03.1242
01.15.03.1243
01.15.03.1244
01.15.03.1245
01.15.03.1246
01.15.03.1247
01.15.03.1248
01.15.03.1249
01.15.03.1250
01.15.03.1251

01.15.04
01.15.04.1252
01.15.04.1253
01.15.04.1254
01.15.05
01.15.05.1265
01.15.05.1266
01.15.06
01.15.06.1267
01.15.07
01.15.07.1268
01.15.07.1269
01.15.07.1270
01.16
01.16.01
01.16.02
01.16.03
01.17
01.17.01
01.17.02
02
02.01
02.01.01
02.01.01.1271
02.01.01.1272

30/8/2018

Denominació
MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
Comunicats als mitjans de comunicació
Continguts creats per al web i les xarxes socials
Enregistraments de les emissions de la Televisió Municipal
Enregistraments de les emissions de l´Emissora Municipal
Entrevistes a membres de l´ajuntament
Gestió de la Televisió Municipal (entrada genèrica)
Gestió de l´Emissora Municipal (entrada genèrica
Notes de premsa als mitjans de comunicació
Programacions i guions de la Televisió Municipal
Programacions i guions de l´Emissora Municipal
Reculls de premsa
Rodes de premsa
RELACIONS EXTERNES
Agermanaments
Correspondència (que no genera expedient)
Correspondència de cortesia (saludes, condols, agraïments i felicitacions)
EXPOSICIONS
gestió dels estands a fires, congressos i jornades
Organització d´exposicions
CAMPANYES PROMOCIONALS
Campanyes promocionals o publicitàries
PUBLICACIONS
agenda d´activitats
Bulletí Municipal
Publicacions municipals (entrada genèrica)
JUTJAT DE PAU
NOMENAMENT JUTGE DE PAU
GESTIÓ DEL JUTJAT DE PAU
EXPEDIENTS DEL JUTJAT DE PAU (entrada genèrica)
ENS DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT
EMPRESA MUNICIPAL GUSAM
EMPRESA MUNICIPAL ALOC
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Estructura administrativa i organigrama
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA I ORGANIGRAMA
Delegacions, assumpcions i creacions de competències i serveis
Dispenses, anul.acions i conflictes de competències i serveis

Pàgina 5 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
02.01.01.1273
02.01.01.1344

02.02
02.02.02
02.02.02.1274
02.02.02.1275
02.02.02.1276
02.02.02.1277
02.02.02.1278
02.02.02.1279
02.02.02.1280
02.02.02.1281
02.02.02.1282
02.02.02.1283
02.02.02.1284
02.02.02.1285
02.02.02.1286
02.03
02.03.01
02.03.01.1289
02.03.01.1290
02.03.01.1291
02.03.01.1292
02.03.01.1293
02.03.02
02.03.02.1297
02.03.02.1298
02.03.02.1299
02.03.02.1300
02.03.02.1301
02.03.02.1302
02.03.02.1303
02.03.02.1304
02.03.02.1305
02.03.02.1306
02.03.02.1307
02.03.02.1308
02.03.02.1309

30/8/2018

Denominació
Organigrama
Registre de recursos informàtics
planificació, control administratiu i transparència
PLANIFICACIÓ, CONTROL ADMINISTRATIU I TRANSPARÈNCIA
Auditories de qualitat
Circulars i comunicats intems
Creació i normalització dels documents administratius
Estadístiques del Servei d´informació econòmica municipal (SIEM)
Indicadors i estadístiques municiapls (entrada genèrica)
Llibres d´estil
Manuals de procediments
Memòries de la gestió municipal
Memòries del servei de benestar social
Memòries dels centres educatius
Memòries dels centres sanitaris
Plans directors
Polítiques, plans i directrius (entrada genèrica)
Gestió dels documents i de la informació
REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
Registre auxiliar de control intern de sortida documentació
Registre auxiliar de control intern d´entrada de documentació
Registre de certificacions
Registre de sortida de documents
Registre d´entrada de documents
REGULACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DELS DOCUMENTS I LA INFORMACIÓ
Anàlisis de processos
Catàlegs de formats
Catàlegs de processos
Catàlegs de tipus documentals
Creació de calendaris d´accés, conservació i transferència
Esquemes de metadades de gestió documental
Gestió dels dipòsits de documentació
Instruments de descripció de fons arxivistics
Modificacions del quadre de classificació
Propostes d´accés i avaluació documental
Quadre de classificació
Reproduccions, substitució i conservació de documents
Restauracions de documents
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
02.03.03

Subsèrie
02.03.03.1310
02.03.03.1311

02.03.04
02.03.04.1312
02.03.04.1313
02.03.04.1314
02.03.04.1315
02.03.04.1316
02.03.05
02.03.05.1317
02.03.05.1318
02.03.06
02.03.06.1319
02.03.06.1320
02.03.06.1321
02.03.06.1322
02.03.06.1323
02.03.06.1324
02.03.06.1325
02.03.06.1326
02.03.06.1327
02.03.07
02.03.07.1328
02.03.07.1329
02.03.07.1330
02.03.07.1331
02.03.07.1332
02.04
02.04.01
02.04.01.1333
02.04.02
02.04.02.1334
02.04.02.1335
02.04.03
02.04.03.1337
02.04.03.1338
02.04.03.1339

30/8/2018

Denominació
TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
Registre de transfèrencies de documentació
Transfèrencies de documentació
ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ I A LA INFORMACIÓ
Reclamacions d´accés a la documentació i/o la informació
Registre de consultes de documentació
Registre de préstecs de documentació
Sol.licituds d´accés a la documentació i/o la informació (consulta)
Sol.licituds de prèstec intern de la documentació
ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Eliminacions de documentació
Registre d´eliminacions de documentació
GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
Emissions de certificats digitals de dispositiu
Emissions de certificats digitals personals
Habilitacions de certificats digitals
Habilitacions de certificats digitals idCAT
Mecanismes d´identificació i signatura electrònica
Renovacions de certificats digitals de dispositiu
Renovacions de certificats digitals personals
Renovacions de certificats digitals idCAT
Suspensions de certificats digitals idCAT
GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Delegat de Protecció de Dades
Incidències protecció de dades de caràcter personal
Declaracions de fitxers de dades personals
gestió de responsables de fitxers de dades personals
Gestió dels drets ARCO
Gestió de les comunicacions
GESTIÓ DEL CORREU POSTAL
Relacions diàries de correspondència franquejada i segellada
TAULER D´ANUNCIS
Publicació d´anuncis i edictes de tercers tramesos al tauler d´anuncis de la corporació local
Publicació d´anuncis i edictes en els bulletins oficials
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
Concessions del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis municipals
Esquemes de la xarxa informàtica
Esquemes de la xarxa telèfonica
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
02.04.03.1340
02.04.03.1341

02.05
02.05.01
02.05.01.1342
02.05.01.1343
02.06
02.06.01
02.06.01.1345
02.06.01.1346
02.06.02
02.06.02.1347
02.06.02.1348
02.06.02.1349
02.06.02.1350
02.06.02.1351
02.06.02.1352
02.06.02.1353
02.06.03
02.06.03.1354
02.06.03.1355
02.06.03.1356
02.06.03.1357
02.06.03.1358
02.06.03.1359
02.06.04
02.06.04.1360
02.06.04.1361
02.06.04.1362
02.06.04.1363
02.06.04.1364
02.07
02.07.01
02.07.01.1365
02.07.01.1366
02.07.01.1367
02.07.01.1368
02.07.01.1369

30/8/2018

Denominació
Renovacions del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis municipals
Renovació del domini de freqüència radioelèctrica dels serveis municipals
Gestio de les aplicacions TIC
GESTIO DE LES APLICACIONS TIC
Elaboració, implantació i manteniment dels recursos informàtics
Gestió de les incidències dels usuaris de les TIC
Actuacions jurídico-administratives
REGISTRE DE PODERS / APODERAMENTS
Atorgaments de poders per a plets
Registre d´apoderaments per representació
INSCRIPCIONS A REGISTRES PÚBLICS I PRIVATS
Inscripcions a Registre d´arxius
Inscripcions al Registre de la Propietat de béns immobles i drets reals
Inscripcions al Registre de la Propietat intel.lectual
Inscripcions al Registre de marques i patents
Inscripcions al Registre de museus
Inscripcions en el Dipòsit legal
Inscripcions en registres oficials (entrada genèrica)
PROCEDIMENTS PER LA VIA ADMINISTRATIVA
Expedients de responsabilitat civil als quals s´enfronta l´ajuntament
Reclamacions de particulars a causa de l´estat de la via pública, els equipaments o el mobiliari
Reclamacions de particulars per una actuació negligent d´un treballador o autoritat pública
Reclamacions per responsabilitat patrimonial (entrada genèrica)
Recursos administratius a resolucions i dictàmens d´altres administracions
Requeriments per danys a bèns de propietat municipal
PROCEDIMENTS JUDICIALS
Procediments civils
Procediments contenciosos administratius
Procediments econòmics administratius
Procediments penals
Procediments socials
Convenis
CONVENIS
Acords de cooperació
Addendes econòmiques als convenis marcs
Convenis de col.laboració
Convenis d´encàrrecs de gestió
convenis i acords (entrada genèrica)

Pàgina 8 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
02.07.01.1370
02.07.01.1371

02.08
02.08.01
02.08.01.1372
02.08.01.1373
02.08.01.1374
02.08.01.1375
02.08.01.1376
02.08.01.1377
02.08.01.1378
02.08.01.1379
02.08.01.1380
02.08.01.1404
02.08.01.1405
02.08.02
02.08.02.1381
02.08.02.1382
02.08.02.1383
02.08.02.1384
02.08.02.1385
02.08.02.1386
02.08.02.1387
02.08.03
02.08.03.1388
02.08.03.1389
02.08.03.1390
02.08.03.1391
02.08.03.1392
02.08.03.1393
02.08.03.1394
02.08.03.1395
02.08.04
02.08.04.1396
02.08.04.1397
02.08.04.1398
02.08.04.1399
02.08.04.1400

30/8/2018

Denominació
Convenis marc
Pròrrogues, addendes i altres modificacions de convenis
Contractació administrativa
CONTRACTACIÓ D´OBRES
Contractacions d´obres (entrada genèrica)
Contractacions d´obres derivades d´acord marc
Contractacions d´obres per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions d´obres per procediment negociat amb publicitat
Contractacions d´obres per procediment negociat sense publicitat
Contractacions d´obres per procediment obert
Contractacions d´obres per procediment restringit
Contractacions d´obres subjectes a un sistema dinàmic d´adquisició
Contractacions menors d´obres
Contractació d'obres per procediment obert simplificat
Contractació d'obres per procediment d'associació per a la innovació
CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ D´OBRES PÚBLIQUES
Contractacions de concessió d´obra pública (entrada genèrica)
Contractacions de concessió d´obra pública derivades d´acord marc
Contractacions de concessió d´obra pública per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions de concessió d´obra pública per procediment negociat amb publicitat
Contractacions de concessió d´obra pública per procediment negociat sense publicitat
Contractacions de concessió d´obra pública per procediment obert
Contractacions de concessió d´obra pública per procediment restringit
CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
Contractacions de gestió dels serveis públics (entrada genèrica)
Contractacions de gestió dels serveis públics derivades d´acord marc
Contractacions de gestió dels serveis públics per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions de gestió dels serveis públics per procediment negocialt amb publicitat
Contractacions de gestió dels serveis públics per procediment negociat sense publicitat
Contractacions de gestió dels serveis públics per procediment obert
Contractacions de gestió dels serveis públics per procediment restringit
Contractacions menors de gestió dels serveis públics
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Contractacions de serveis derivades d´acord marc
Contractacions de serveis per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions de serveis per procediment negociat amb publicitat
contractacions de serveis per procediment negociat sense publicitat
Contractacions de serveis per procediment obert
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
02.08.04.1401
02.08.04.1402
02.08.04.1403
02.08.04.1406
02.08.04.1407

02.08.05
02.08.05.1408
02.08.05.1409
02.08.05.1413
02.08.05.1414
02.08.05.1415
02.08.05.1416
02.08.05.1417
02.08.05.1418
02.08.05.1419
02.08.05.1420
02.08.05.1421
02.08.05.1422
02.08.05.1423
02.08.05.1425
02.08.06
02.08.06.1424
02.08.06.1426
02.08.06.1427
02.08.07
02.08.07.1428
02.08.08
02.08.08.1429
02.08.08.1430
02.08.08.1431
02.08.08.1432
02.08.08.1433
02.08.08.1434
02.08.08.1435
02.08.08.1436
02.08.09
02.08.09.1437
02.08.09.1438

30/8/2018

Denominació
Contractacions de serveis per procediment restringit
Contractacions de serveis subjectes a un sistema dinàmic d´adquisició
Contractacions menors de serveis
Contractació de serveis per procediment obert simplificat
Contractació de serveis per procediment d'associació per a la innovació
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
Contractació de subministraments per procediment obert simplificat
Contractació de subministraments per procediment d'associació per a la innovació
Contractacions administratives de semàfors
Contractacions de subministrament de material inventariable (entrada genèriica)
Contractacions de subministraments de material ni inventariable (entrada genèrica)
Contractacions de subministrament derivades d´acord marc
Contractacions de subministrament per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions de subministrament per procediment negociat amb publicitat
Contractacions de subministrament per procediment negociat sense publicitat
Contractacions de subministrament per procediment obert
Contractacions de subministrament per procediment restringit
Contractacions de subministrament subjectes a un sistema dinàmic d´adquisició
Contractacions menors de subministrament
Contractacions col.laboratives entre sector públic i sector pirvat per procediment amb diàleg competitiu
CONTRACTACIÓ DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL SECTOR PRIVAT I EL SECTOR PÚBLIC
Contractacions col.laboratives entre sector públic i sector privat (entrada genèrica)
Contratacions col.laboratives entre sector públic i sector privat per procediment negociat amb publicitat
Contractacions col.laboratives entre sector públic i sector privat per procediment negociat sense publictiat
CONTRACTACIÓ MIXTA
Contractacions mixtes (entrada genèrica)
CONTRACTACIÓ ESPECIAL
Contractacions especials (entrada genèrica)
Contractacions especials derivades d´acord marc
Contractacions especials per procediment amb diàleg competitiu
Contractacions especials per procediment negociat amb publicitat
Contractacions especials per procediment negociat sense publicitat
Contractacions especials per procediment obert
Contractacions especials per procediment restringit
Contractacions menors administratives especials
CONTRACTACIÓ PRIVADA
Contractacions d´assegurances
Contractacions de préstecs bancaris
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
02.08.09.1439
02.08.09.1440

02.08.10
02.08.10.1410
02.08.10.1411
02.08.10.1412
02.08.10.1413
03
03.01
03.01.01
03.01.01.1441
03.01.01.1442
03.01.01.1443
03.01.01.1444
03.01.01.1445
03.01.01.1446
03.01.01.1447
03.01.01.1448
03.02
03.02.01
03.02.01.1449
03.02.01.1450
03.02.01.1451
03.02.01.1453
03.02.01.1454
03.02.01.1455
03.03
03.03.01
03.03.01.1457
03.03.01.1458
03.03.01.1459
03.03.01.1460
03.03.01.1461
03.03.01.1462
03.03.01.1463
03.03.01.1464
03.03.01.1465
03.03.01.1466

30/8/2018

Denominació
Contractacions privades (entrada genèrica)
Obertura i tancament de comptes bancaris
CONCESSIÓ DE SERVEIS
Contractació de concessió de serveis (entrada genèrica)
Contractació de concessió de serveis derivats d'acord marc
Contractació de concessió de serveis per procediment obert
Contractació de concessió de serveis per procediment negociat amb publicitat
PERSONAL
Organització dels recursos humans
ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
Catàlegs de llocs de treball
Modificacions de la relació de llocs de treball
Modificacions de l´Oferta Pública d´Ocupació
Modificacions del catàleg de llocs de treball
Oferta Pública d´Ocupació
Plantilla de personal
Registre de personal
Relacions de llocs de treball
Selecció de personal
SELECCIÓ DE PERSONAL
Processos selectius de personal (entrada genèrica)
selecció de personal per a programes ocupacionals
Selecció de personal per concurs
Selecció de personal per concurs-oposició
Selecció de personal per selecció directa
Sol.licituds de treball (borsa de treball)
Provisió de llocs de treball
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Adscripcions provisionals de llocs de treball
Autoritzacions de comissió de serveis
Canvis d´adscripció de llocs de treball
Contractacions de personal laboral
Encàrrecs de funcions
Expedients d´acumulació de tasques
Permutes de llocs de treball
Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats
Provisió de llocs de treball per concurs interadministratiu
Provisió de llocs de treball per lliure designació

Pàgina 11 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
03.03.01.1467
03.03.01.1468
03.03.01.1469

03.04
03.04.01
03.04.01.1470
03.04.01.1471
03.04.01.1472
03.04.01.1473
03.04.01.1474
03.04.01.1475
03.04.01.1476
03.04.01.1477
03.04.01.1478
03.04.01.1479
03.04.01.1480
03.05
03.05.01
03.05.01.1482
03.05.01.1483
03.05.01.1484
03.05.01.1485
03.05.01.1486
03.05.01.1487
03.05.01.1488
03.05.01.1489
03.06
03.06.01
03.06.01.1491
03.06.01.1492
03.06.01.1493
03.06.01.1494
03.07
03.07.01
03.07.01.1494
03.07.01.1495
03.07.01.1496
03.07.01.1497

30/8/2018

Denominació
Provisió de llocs de treball per remoció
Reassignacions d´efectius
Redistribucions d´efectius
Prestació i finalització del servei actiu
PRESTACIÓ I FINALITZACIÓ DEL SERVEI ACTIU
Autoritzacions de serveis especials
Autoritzacions sobre la prestació de serveis en altres administracions
Compatibilitats del personal al servei de l´administració pública
Concessions d´exedència voluntària
Expedients personals
Finalitzacions de prestació de serveis per defunció
Finalitzacions de prestació de serveis per invalidesa permanent
Finalitzacions de prestació de serveis per jubilació
Pèrdues de la condició de funcionari
Renúncies voluntàries de la condició de funcionari
Rescissions de contracte de personal laboral
Jornada de treball
JORNADA DE TREBALL
Calendaris laborals
Comunicacions de l´exercici del dret de vaga
Expedients sobre l´exercici del dret a fer vaga
Gestió de targetes identificatives del personal
Llistes de control horari
Modificacions de la jornada i/o de l´horari laboral
Organització dels serveis mínims per exercir el dret de vaga
Relacions d´indisposats, fulls d´incidències
Permisos, llicències, vancances i assumptes personals
PERMISOS, LLICÈNCIES, VANCANCES I ASSUMPTES PERSONALS
Concessions de llicències al personal (entrada genèrica)
Concessions de permisos al personal (entrada genèrica)
Concessions de vancances al personal (entrada genèrica)
Concesions d'assumptes personals al personal (entrada genèrica)
Sistema retributiu i previsió social
SISTEMA RETRIBUTIU I PREVISIÓ SOCIAL
Ajuts socials i familiars al personal (fons social)
Baixes i altes per incapacitat temporal, abans incapacitat laboral transitòria (ILT)
Certificats anuals de l´Impost Rendiment Persones Físiques (IRPF)
Concessions de bestreta
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
03.07.01.1498
03.07.01.1499
03.07.01.1500
03.07.01.1501
03.07.01.1502
03.07.01.1503
03.07.01.1504
03.07.01.1505
03.07.01.1506
03.07.01.1507
03.07.01.1508
03.07.01.1509
03.07.01.1510
03.07.01.1511
03.07.01.1512
03.07.01.1513
03.07.01.1514
03.07.01.1515
03.07.01.1516
03.07.01.1517

03.08
03.08.01
03.08.01.1527
03.08.01.1528
03.08.01.1529
03.09
03.09.01
03.09.01.1530
03.09.01.1531
03.09.01.1532
03.09.01.1533
03.09.01.1534
03.09.01.1535
03.09.01.1536
03.09.01.1538
03.09.01.1539
03.09.01.1540
03.09.01.1541

30/8/2018

Denominació
Domiciliacions bancàries de la nòmina
Embargaments salarials per retencions judicials
Expedients de nòmines
Fitxes d´incidències en les nòmines
Fulls nòmines
Fulls de salaris
Gratificacions per serveis extraordinaris
Incorporacions (altes i baixes) al sistema de la Seguretat Social
Indemnitzacions per raons de serveis (dietes i desplaçaments)
Liquidacions de l´impost sobre rendiment de les persones físiques (IRPF)
Liquidacions TC1 i TC2
Llistes de nòmina
Plans de pensions del personal
Primes d´assistència i puntualitat
Receptes de l´assistència medico-farmacèutica
Reconeixement de triennis
Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social
Sol.licitud de prestacions sociosanitàries
Variacions de nòmina
Volants d´assistència sanitària
Formació i perfeccionament
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
Activitats formatives al personal
Forrnació del personal
Planificació de la formació del personal
Seguretat i prevenció de riscos laborals
SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Actes del Comitè de Seguretat i Salut laboral
Avaluacions de riscos laborals i propostes de millora
Denúncies del personal per assetjament laboral
Inspeccions de treball
Inspeccions d´ubicacions del personal en dependències administratives
Investigacions d´accidents laborals i denúncies
Llibres de visites de la inspecció del personal
Plans de riscos
Plans d´emergència
Reunions del Comitè de Seguretat i Salut laboral
Revisions mèdiques al personal
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció
03.10

Sèrie documental

Subsèrie

03.10.01
03.10.01.1542
03.10.01.1543
03.10.01.1544
03.11
03.11.01
03.11.01.1547
03.11.01.1548
03.11.01.1549
03.11.01.1550
03.11.01.1551
03.11.01.1552
03.11.01.1553
04
04.01
04.01.01
04.01.01.1554
04.01.01.1555
04.01.01.1556
04.01.01.1557
04.02
04.02.01
04.02.01.1560
04.02.01.1561
04.02.01.1562
04.02.01.1563
04.02.01.1564
04.02.01.1565
04.02.01.1566
04.02.01.1567
04.02.01.1568
04.02.01.1569
04.02.01.1570
04.02.01.1571
04.02.01.1572
04.02.01.1573
04.02.01.1574

30/8/2018

Denominació
Règim disciplinari
RÈGIM DISCIPLINARI
Expedients sancionadors de faltes disciplinàries greus
Expedients sancionadors de faltes disciplinàries lleus
Expedients sancionadors de faltes disciplinàries molt greus
Relacions laborals
RELACIONS LABORALS
Actes de la Junta de personal
Actes del Comité d´empresa
Eleccions sindicals
Negociacions del conveni col.lectiu del personal laboral
reclamacions del personal funcionari i laboral
Reunios de la Junta de personal
Reunios del Comité d´empresa
PATRIMONI
Administració de bèns i drets
ADMINISTRACIÓ DE BÈNS I DRETS
Comprovacions de l´inventari general de bèns per canvi de govern del consistori
Expedients de bèns inventarials
Inventaris generals de bèns
Rectificacions anuals de l´inventari general de bèns
Adquisició de bèns i drets
ADQUISICIÓ DE BÈNS I DRETS
Adquisicions de bèns immobles a títol lucratiu
Adquisicions de bèns immobles per compra-venda
Adquisicions de bèns immobles per recuperació d´ofici de béns
Adquisicions de bèns per acceptació de donacions
Adquisicions de bèns per acceptació d´herències i de llegats
Adquisicions de béns per cessió interadministrativa
Adquisicions de bèns per cessió obligatòria
Adquisicions de béns per concurs
Adquisicions de béns per dipòsit
Adquisicions de béns per expropiació forçosa
Adquisicions de béns per prescripció (usucapió)
Adquisicions de béns per subhasta
Adquisicions de béns per successió interadministrativa
Adquisicions de béns per successió intestada
Adquisicions de béns per successió testada
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
04.02.01.1575
04.02.01.1576

04.03
04.03.01
04.03.01.1579
04.03.01.1580
04.03.01.1581
04.04
04.04.01
04.04.01.1582
04.04.01.1583
04.04.01.1584
04.04.01.1585
04.04.01.1586
04.04.01.1587
04.04.01.1588
04.04.01.1589
04.05
04.05.01
04.05.01.1593
04.05.01.1594
04.05.01.1595
04.05.01.1596
04.05.01.1597
04.05.01.1598
04.06
04.06.01
04.06.01.1599
04.06.01.1600
04.06.01.1601
04.06.01.1602
04.06.01.1603
04.06.01.1604
04.07
04.07.01
04.07.01.1606
05
05.01

30/8/2018

Denominació
Adquisició directe de béns
Concessions de cabals al municipi
Alteració de la qualificació jurídica dels bèns
ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS BÈNS
Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per afectació
Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per desafectació
Mutacions demanials
Ús de bèns i drets
ÚS DE BÈNS I DRETS
Arendaments d´ús de béns i drets
Cànons d´ús de béns i drets (entrada genèrica)
Cessions temporals de béns culturals mobles
Concessions de cabals a particulars
Concessions d´un dret de superfície
Concessions d´ús de béns i drets
Sol.licituds d´habitatges amb dret de superficie
Utilitzacions temporals de béns de titularitat municipal
Defensa de bèns i drets
DEFENSA DE BÈNS I DRETS
Comunicats d´accidents de circulació de vehicles municipals
Comunicats de danys en béns municipals a les companyies asseguradores
Desnonaments administratius
Inspeccions de béns i d´espais municipals
Partions i atemenaments de béns
Reclamacions per danys a béns municipals
Alienació de bèns i drets
ALIENACIÓ DE BÈNS I DRETS
Adjudicacions directes de béns i drets municipals
Alineacions de béns mobles amb dispensa en subhasta
Alineacions de béns per concurs
Alineacions de béns per subhasta
Cessions gratuItes de béns
Vendes directes de parcel.les sobreres
Permuta
PERMUTA
Permutes de béns
RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS
Gestió del pressupost
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
05.01.01

Subsèrie
05.01.01.1607

05.01.02
05.01.02.1608
05.01.02.1609
05.01.03
05.01.03.1616
05.01.03.1617
05.01.03.1618
05.01.03.1619
05.01.03.1620
05.01.03.1621
05.01.04
05.01.04.1629
05.01.04.1630
05.01.04.1631
05.01.05
05.01.05.1642
05.01.05.1643
05.01.05.1644
05.01.05.1645
05.01.05.1646
05.01.06
05.01.06.1648
05.01.06.1649
05.01.06.1650
05.01.06.1651
05.01.06.1652
05.01.06.1653
05.01.06.1654
05.01.06.1655
05.01.06.1657
05.01.06.1667
05.01.07
05.01.07.1658
05.01.07.1659
05.01.07.1660
05.01.07.1661

30/8/2018

Denominació
PLANS I PROGRAMES D´INVERSIONS
Plans de sanejament financer
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
Avantprojecte de pressupost
Pressupost general
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
Habilitacions de crèdit del pressupost general
Modificacions de crèdit del pressupost general
Modificacions de les bases d´execució del pressupost
Reconeixements extrajudicials de crèdit
Reintegraments de pressupost corrent
Suplements de crèdit del pressupost general
COMPTE GENERAL I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Compte general de recaptació
Compte general de pressupost general
Liquidacions del pressupost general
DOCUMENTS COMPTABLES D´INGRÉS
Manaments d´ingrés
Manaments d´ingrés de valors
Manaments d´ingrés extrapressupostaris
Ordres d´ingrés
Ordres d´ingrés extrapressupostari
DOCUMENTS COMPTABLES DE PAGAMENT
ADOP
Aprovacions de factures
Bestretes de caixa fixa
Manaments de pagament
Manaments de pagaments de valors
Manaments de pagament extrapressupostaris
Ordres de pagament
Ordres de pagament extrapressupostaris
Balanços
Llibres majors de comptes
LLIBRES I REGISTRES COMPTABLES
Libres de balanços
Llibres diaris d´operacions del pressupost de despeses
Llibres diaris generals de despeses
Llibres diaris generals d´ingressos
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.01.07.1662
05.01.07.1663
05.01.07.1664
05.01.07.1665
05.01.07.1666
05.01.07.1668
05.01.07.1669
05.01.07.1670
05.01.07.1671
05.01.07.1672
05.01.07.1673
05.01.07.1674
05.01.07.1675
05.01.07.1676
05.01.07.1677
05.01.07.1679

05.01.08
05.01.08.1708
05.01.08.1709
05.01.09
05.01.09.1712
05.01.09.1713
05.01.09.1714
05.01.09.1715
05.01.09.1716
05.01.09.1717
05.01.09.1718
05.01.09.1719
05.01.09.1720
05.01.10
05.01.11
05.01.11.1725
05.01.11.1726
05.01.11.1727
05.01.11.1728
05.01.11.1729
05.01.11.1730
05.01.11.1731

30/8/2018

Denominació
Llibres diaris generals d´operacions
Libres d´intervenció
Libres d´inventaris
Libres d´inventaris i balanços
Libres d´operacions
Llibres majors de conceptes no pressupostaris
Llibres registres generals de tresoreria d´ingressos i despeses
Registre de factures
Registre de manaments de pagament
Registre de manaments d´ingrés
Registre de recaptació
Registre d´ordres de pagament
Registre d´ordres de pagament extrapressupostaris
Registre d´ordres d´ingrés
Registre d´ordres d´ingrés extrapressupostaris
Resums comptables
ARQUEIG I CONCILIACIÓ BANCARIA
Actes d´arqueig
Libres d´actes d´arqueig
GESTIÓ BANCÀRIA
Càrrecs domiciliats a entitats bancàries
Comprovants i extractes bancaris
Llibres auxiliars de comptes corrents bancaris
Llibretes d´estalvis dels comptes bancaris de l´ajuntament
Matrius de talonaris de xecs dels comptes bancaris de l´ajuntament
Operacions de crèdit per inversions
Operacions de crèdit per tresoreria
Ordres de domiciliació bancària
Transferències bancàries
EMISSIÓ DE DEUTE
GESTIÓ DE TERCERS
Cancel.lació de fiances i avals
Devolucions de fiances i avals
Endossaments de certificacions
Endossaments de crèdits (cessió de crèdits)
Execucions de fiances i avals
Fitxer de proveïdors
Fitxer de creditors
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AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.01.11.1732
05.01.11.1733

05.01.12
05.01.12.1734
05.01.12.1735
05.01.12.1736
05.01.12.1737
05.01.13
05.01.13.1739
05.01.13.1740
05.02
05.02.01
05.02.01.1741
05.02.01.1742
05.02.01.1743
05.02.01.1744
05.02.01.1745
05.03
05.03.01
05.03.01.1747
05.03.01.1748
05.03.01.1749
05.03.01.1750
05.03.01.1751
05.03.01.1752
05.03.01.1753
05.03.01.1754
05.03.01.1755
05.03.01.1756
05.03.01.1757
05.03.01.1758
05.03.01.1759
05.03.01.1760
05.03.01.1761
05.03.01.1762
05.03.01.1763
05.03.01.1764
05.03.01.1765

30/8/2018

Denominació
Imposicions de fiances i avals
Modificacions del fitxer de proveïdors (altes, baixes i canvis de dades)
OBLIGACIONS FISCALS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS
Liquidacions del cànon de residus municipals
Liquidacions de l´impost del valor afegit (IVA)
Liquidacions del cànon de l´aigua i d´infraestructures hidràuliques
Liquidacions del cànon de residus municipals
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS SUPRAMUNICIPALS
Participació de tributs de la Generalitat de Catalunya
Participació de tributs estatals
Fiscalització econòmico-financera
FISCALITZACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
Auditories externes de fiscalització del pressupost
Auditories i inspeccions del pressupost (entrada genèrica)
Auditories internes de fiscalització del pressupost
Esforç fiscal
Informes financers i econòmics (entrada genèrica)
Gestió tributària
IMPOSTOS
Alteracions cadastrals
Cadastres
Canvis de domicili referits al padró de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
Canvis de titularitat de l´impost sobre béns immobles (IBI)
Declaracions jurades de finques rústiques
Fulls declaratoris
Impost sobre construccions, instal.lacio i obres (ICIO)
Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Matrícules de l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Modificacions del padró de l´impost d´activitats econòmiques (IAE) (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de l´impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l´impost sobre vehicles de tracció mec
Modificacions del padró de l´impost sobre béns immobles rústics (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de l´impost sobre béns immobles urbans (IBI) (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions dels padrons dels impostos (entrada genèrica)
Padrons d´agrupació de tributs
Padrons de l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Padrons de l´impost de béns immobles d´urbana (IBI)
Padrons de l´impost de béns immobles rústics
Padrons de l´impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.01.1766
05.03.01.1767
05.03.01.1768
05.03.01.1769
05.03.01.1770
05.03.01.1771
05.03.01.1772
05.03.01.1773
05.03.01.1774
05.03.01.1775
05.03.01.1776
05.03.01.1777
05.03.01.1778
05.03.01.1779
05.03.01.1780
05.03.01.1781
05.03.01.2042

05.03.02
05.03.02.1853
05.03.02.1854
05.03.02.1855
05.03.02.1856
05.03.02.1857
05.03.02.1858
05.03.02.1859
05.03.02.1860
05.03.02.1861
05.03.02.1862
05.03.02.1863
05.03.02.1864
05.03.02.1865
05.03.02.1866
05.03.02.1867
05.03.02.1868
05.03.02.1869
05.03.02.1870
05.03.02.1871
05.03.02.1872

30/8/2018

Denominació
Padrons d´impostos (altes, baixes, canvis de dades dels contribuents) (entrada genèrica)
Reclamacions i recursos a l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Reclamacions i recursos a l´impost de vehicles de tracció mecànica
Reclamacions i recursos a l´impost sobre béns immobles (IBI)
Reclamacions i recursos a l´impost sobre l´increment del valor dels terrenys urbans
Rectificacions a l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Rectificacions a l´impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
Rectificacions a l´impost sobre béns immobles (IBI)
Recursos de gestió tributària (entrada genèrica)
Recursos ordinaris a l´impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica)
Recursos ordinaris a l´impost sobre activitats econòmiques
Recursos ordinaris a l´impost sobre béns immobles (IBI)
Registre de solars sense edificar
Registre d´expedients de l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Revisions cadastrals
Transferències de vehicles en relació amb el padró de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reclamacions i recursos a la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic per a taules, cadires amb finalitat lucrativa
TAXES I PREUS PÚBLICS
Drets, taxes i preus públics (entrada genèrica)
Exempcions i bonificacions de la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals
Exempcions i bonificacions de la taxa d´assistència i estància en residències d´avis, guarderies o albergs
Exempcions i bonificacions de la taxa d´atorgament de llicències d´obertura d´establiments
Exempcions i bonificacions de la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques
Exempcions i bonificacions de la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l´escut municipal
Exempcions i bonificacions de la taxa de balnearis
Exempcions i bonificacions de la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives
Exempcions i bonificacions de la taxa de col.locació de canalitzacions o fils conductors
Exempcions i bonificacions de la taxa de col.locació de tarimes i tribunes en terrenys públics
Exempcions i bonificacions de la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de llog
Exempcions i bonificacions de la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sob
Exempcions i bonificacions de la taxa de construcció en terrenys d´us públic de pous de neu o cisternes
Exempcions i bonificacions de la taxa de consum elèctric
Exempcions i bonificacions de la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de combustible i en general de qualsevol article o merca
Exempcions i bonificacions de la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat
Exempcions i bonificacions de la taxa de guarderia rural
Exempcions i bonificacions de la taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques
Exempcions i bonificacions de la taxa de portades, aparadors i vitrines
Exempcions i bonificacions de la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.02.1873
05.03.02.1874
05.03.02.1875
05.03.02.1876
05.03.02.1877
05.03.02.1878
05.03.02.1879
05.03.02.1880
05.03.02.1881
05.03.02.1882
05.03.02.1883
05.03.02.1884
05.03.02.1885
05.03.02.1886
05.03.02.1887
05.03.02.1888
05.03.02.1889
05.03.02.1890
05.03.02.1891
05.03.02.1892
05.03.02.1893
05.03.02.1894
05.03.02.1895
05.03.02.1896
05.03.02.1897
05.03.02.1898
05.03.02.1899
05.03.02.1900
05.03.02.1901
05.03.02.1902
05.03.02.1903
05.03.02.1904
05.03.02.1905
05.03.02.1906
05.03.02.1907
05.03.02.1908
05.03.02.1909
05.03.02.1910

Denominació
Exempcions i bonificacions de la taxa de realització d´activitats de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació d
Exempcions i bonificacions de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles
Exempcions i bonificacions de la taxa de trànsit d´animals
Exempcions i bonificacions de la taxa de veu pública
Exempcions i bonificacions de la taxa de vigilància especial d´establiments
Exempcions i bonificacions de la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zo
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de clavegueram
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de conservació de cementiris
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de prevenció i extinció d´incendis
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de recollida d´escombraries
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció i desinsectació o desratització
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei d´escorxador
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei d´inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics
Exempcions i bonificacions de la taxa dels documents que expedeix l´administració o les autoritats municipals a instància de la
Exempcions i bonificacions de la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebra
Exempcions i bonificacions de la taxa d´ensenyaments especials
Exempcions i bonificacions de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcamen
Exempcions i bonificacions de la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones de
Exempcions i bonificacions de la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics
Exempcions i bonificacions de la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacà
Exempcions i bonificacions de la taxa d´instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´us públic o visibles des de carreteres i camins
Exempcions i bonificacions de la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades e
Exempcions i bonificacions de la taxa d´instal.lació de quioscs a la via pública
Exempcions i bonificacions de la taxa d´obertura de sondatges
Exempcions i bonificacions de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes
Exempcions i bonificacions de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa
Exempcions i bonificacions de la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis
Exempcions i bonificacions de la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, balcons
Exempcions i bonificacions de taxes i preus públics (entrada genèrica)
Modificacions del padró de la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals (altes, baixes i canvis de dades dels contribu
Modificacions del padró de la taxa d´assistència i estància en residències d´avis, guarderies o albergs (altes, baixes i canvis de
Modificacions del padró de la taxa d´atorgament de llicències d´obertura d´establiments (altes, baixes i canvis de dades dels c
Modificacions del padró de la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l´escut municipal (altes
Modificacions del padró de la taxa de balnearis (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives (altes, baixes i canvis de dades
Modificacions del padró de la taxa de col.olocació de canalitzacions o fils conductors (altes, baixes i canvis de dades dels contr
Modificacions del padró de la taxa de col.olocació de tarimes i tribunes en terrenys públics (altes, baixes i canvis de dades dels
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.02.1911
05.03.02.1912
05.03.02.1913
05.03.02.1914
05.03.02.1915
05.03.02.1916
05.03.02.1917
05.03.02.1918
05.03.02.1919
05.03.02.1920
05.03.02.1921
05.03.02.1922
05.03.02.1923
05.03.02.1924
05.03.02.1925
05.03.02.1926
05.03.02.1927
05.03.02.1928
05.03.02.1929
05.03.02.1930
05.03.02.1931
05.03.02.1932
05.03.02.1933
05.03.02.1934
05.03.02.1935
05.03.02.1936
05.03.02.1937
05.03.02.1938
05.03.02.1939
05.03.02.1940
05.03.02.1941
05.03.02.1942
05.03.02.1943
05.03.02.1944
05.03.02.1945
05.03.02.1946
05.03.02.1947
05.03.02.1948

Denominació
Modificacions del padró de la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de lloguer
Modificacions del padró de la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre c
Modificacions del padró de la taxa de construcció en terrenys d´ús públic de pous de neu o de cisternes (altes, baixes i canvis d
Modificacions del padró de la taxa de consum elèctric (altes, baixes i canvis de dades de contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de dipòsit i aparells distribuidors de combustible i en general de qualsevol article o mercade
Modificacions del padró de la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de guarderia rural (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques (alte
Modificacions del padró de la taxa de portades, aparadors i vitrines (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se es
Modificacions del padró de la taxa de realització d´activitats de regulació i control de trànsit urbà, per facilitar la circulació de ve
Modificacions del padró de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles de
Modificacions del padró de la taxa de trànsit d´animals (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de veu pública (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de vigilància especial (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoolò
Modificacions del padró de la taxa del servei de consevació de cementiris (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa del servei de prevenció i extinció d´incendis (altes, baixes i canvis de dades dels contribuent
Modificacions del padró de la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o desralització (altes, baixes i ca
Modificacions del padró de la taxa del servei d´escorxador (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa del servei d´inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics (altes, baixes i canvis de dad
Modificacions del padró de la taxa dels documents que expedeix l´administració o les autoritats municipals a instància de la pa
Modificacions del padró de la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebració
Modificacions del padró de la taxa d´ensenyaments especials (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments
Modificacions del padró de la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determ
Modificacions del padró de la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics (altes, baixes i canv
Modificacions del padró de la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrreg
Modificacions del padró de la taxa d´instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´ús públic o visibles des de carreteres i camins ve
Modificacions del padró de la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades a te
Modificacions del padró de la taxa d´instal.lació de quioscs a la via pública (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa d´obertura de sondatges (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes (altes
Modificacions del padró de la taxa d´ocupació d´ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa (altes, baixes i canvis de
Modificacions del padró de la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis (alte
Modificacions del padró de la taxa pel servei de clavegueram (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa pel servei de recollida d´escombraries (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, balcons (altes, baixes i canvis de dades dels
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.02.1949
05.03.02.1950
05.03.02.1951
05.03.02.1952
05.03.02.1953
05.03.02.1954
05.03.02.1955
05.03.02.1956
05.03.02.1957
05.03.02.1958
05.03.02.1959
05.03.02.1960
05.03.02.1961
05.03.02.1962
05.03.02.1963
05.03.02.1964
05.03.02.1965
05.03.02.1966
05.03.02.1967
05.03.02.1968
05.03.02.1969
05.03.02.1970
05.03.02.1971
05.03.02.1972
05.03.02.1973
05.03.02.1974
05.03.02.1975
05.03.02.1976
05.03.02.1977
05.03.02.1978
05.03.02.1979
05.03.02.1980
05.03.02.1981
05.03.02.1982
05.03.02.1983
05.03.02.1984
05.03.02.1985
05.03.02.1986

Denominació
Modificacions dels padrons de taxes i preus públics (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Padrons de la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals
Padrons de la taxa d´assistència i estància en residències d´avis, guarderies o albergs
Padrons de la taxa d´atorgament de llicències d´obertura d´establiments
Padrons de la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques
Padrons de la taxa d´autorització per utilitzar plaques,patents i altres distintius similars, l´escut municipal
Padrons de la taxa de balnearis
Padrons de la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives
Padrons de la taxa de col.laboració de canalitzacions o fils conductors
Padrons de la taxa de col.locació de tarimes i tribunes en terrenys públiques
Padrons de la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de lloguer
Padrons de la taxa de construcciió en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre cunetes per a v
Padrons de la taxa de construcció en terrenys d´ús públic de pous de neu o de cisternes
Patrons de la taxa de consum elèctric
Padrons de la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en terrenys
Padrons de la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat
Padrons de la taxa de guarderia rural
Padrons de la taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques
Padrons de la taxa de portades, aparadors i vitrines
Padrons de la taxa de rails, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se estableixin sobre la via
Padrons de la taxa de realització d´activitats de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació entre vehicles i distin
Padrons de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles de tracció mecànic
Padrons de la taxa de trànsit d´animals
Padrons de la taxa de veu pública
Padrons de la taxa de vigilància especial d´establiments
Padrons de la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics
Padrons de la taxa del servei de clavagueram
Padrons de la taxa del servei de conservació de cementiris
Padrons de la taxa del servei de prevenció i extinció d´incendis
Padrons de la taxa del servei de recollida d´escombraries
Padrons de la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o desratització
Padrons de la taxa del servei d´escorxador
Padrons de la taxa del servei d´inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics
Padrons de la taxa dels documents que expedeix l´administració o les autoritats municipals a instància de la part
Padrons de la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebració d´espectacles p
Padrons de la taxa d´ensenyaments especials
Padrons de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments i operacions de
Padrons de la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municiapls dins de zones determinades i amb le
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.02.1987
05.03.02.1988
05.03.02.1989
05.03.02.1990
05.03.02.1991
05.03.02.1992
05.03.02.1993
05.03.02.1994
05.03.02.1995
05.03.02.1996
05.03.02.1997
05.03.02.1998
05.03.02.1999
05.03.02.2000
05.03.02.2001
05.03.02.2002
05.03.02.2003
05.03.02.2004
05.03.02.2005
05.03.02.2006
05.03.02.2007
05.03.02.2008
05.03.02.2009
05.03.02.2010
05.03.02.2011
05.03.02.2012
05.03.02.2013
05.03.02.2014
05.03.02.2015
05.03.02.2016
05.03.02.2017
05.03.02.2018
05.03.02.2019
05.03.02.2020
05.03.02.2021
05.03.02.2022
05.03.02.2023
05.03.02.2024

Denominació
Padrons de la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics
Padrons de la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues
Padrons de la taxa d´ instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´us públic o visibles de de carreteres i camins veïnals
Padrons de la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d´us pú
Padrons de la taxa d´instal.lació de quioscs a la via pública
Padrons de la taxa d´obertura de sondatges
Padrons de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes
Padrons de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa
Padrons de la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis
Padrons de la taxa sobre elements construcitius tancats, terrasses, balcons
Padrons de taxes i preus públics (entrada genèrica)
Reclamacions i recursos a la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals
Reclamacions i recursos a la taxa d´assistència i estància en residències d´avis, guarderies o albergs
Reclamacions i recursos a la taxa d´atorgaments de llicències d´obertura d´establiments
Reclamacions i recursos a la taxa d´atorgament de llicència urbanístiques
Reclamacions i recursos a la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l´escut municipal
Reclamacions i recursos a la taxa de balnearis
Reclamacions i recursos a la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives
Reclamacions i recursos a la taxa de col.locació de canalitzacions o fils conductors
Reclamacions i recursos a la taxa de col.locació de tarimes i tribunes en terrenys públics
Reclamacions i recursos a la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de lloguer
Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre c
Reclamacions i recursos a la taxa de construcció en terrenys d´us públic de pous de neu o de cisternes
Reclamacions i recursos a la taxa de consum elèctric
Reclamacions i recursos a la taxa de dipòsit i aparells distribuidors de combustible i en general de qualsevol artícle o mercader
Reclamacions i recursos a la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat
Reclamacions i recursos a la taxa de guarderia rural
Reclamacions i recursos a la taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques
Reclamacions i recursos a la taxa de portades, aparadors i vitrines
Reclamacions i recursos a la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se es
Reclamacions i recursos a la taxa de realització d´activitats de regulació i control de trànsit urbà, per facilitar la circulació de ve
Reclamacions i recursos a la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles de t
Reclamacions i recursos a la taxa de trànsit d´animals
Reclamacions i recursos a la taxa de veu pública
Reclamacions i recursos a la taxa de vigilància especial d´establiments
Reclamacions i recursos a la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològ
Reclamacions i recursos a la taxa del servei de clavegueram
Reclamacions i recursos a la taxa del servei de conservació de cementiris
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.02.2025
05.03.02.2026
05.03.02.2027
05.03.02.2028
05.03.02.2029
05.03.02.2030
05.03.02.2031
05.03.02.2032
05.03.02.2033
05.03.02.2034
05.03.02.2035
05.03.02.2036
05.03.02.2037
05.03.02.2038
05.03.02.2039
05.03.02.2040
05.03.02.2041
05.03.02.2043
05.03.02.2044
05.03.02.2045
05.03.02.2046
05.03.02.2047

05.03.03
05.03.03.2049
05.03.03.2050
05.03.04
05.03.04.2051
05.03.04.2052
05.03.05
05.03.05.2053
05.03.05.2054
05.03.05.2055
05.03.05.2056
05.03.05.2057
05.03.05.2058
05.03.05.2059
05.03.05.2060
05.03.05.2061

30/8/2018

Denominació
Reclamacions i recursos a la taxa del servei de prevenció i extinció d´incendis
Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d´escombraries
Reclamacions i recursos a la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o desratització
Reclamacions i recursos a la taxa del servei d´escorxador
Reclamacions i recursos a la taxa del servei d´inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics
Reclamacions i recursos a la taxa
Reclamacions i recursos a la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celecració
Reclamacions i recursos a la taxa d´ensenyaments especials
Reclamacions i recursos a la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o
Reclamacions i recursos a la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determ
Reclamacions i recursos a la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics
Reclamacions i recursos a la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrreg
Reclamacions i recursos a la taxa d´instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´us públic o visibles des de carreteres i camins veï
Reclamacions i recursos a la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en te
Reclamacions i recursos a la taxa d´instal.lacions de quioscs a la via pública
Reclamacions i recursos a la taxa d´obertura de sondatges
Reclamacions i recursos a la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes
Reclamacions i recursos a la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis
Reclamacions i recursos a la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, balcons
Reclamacions i recursos a la taxes o als preus públics per la utilització privada o l´aprofitament especial de béns públics i per la
Reclamacions i recursos a taxes i preus públics (entrada genèrica)
Registre d´allotjaments militars
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Imposicions de contribucions especials
Imposicions de quotes d´urbanització
INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Expedients sancionadors per infraccions tributàries
Inspeccions tributàries
COBRAMENTS D´INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Anul.lacions de rebuts
Baixes de drets
Baixes de rebuts
Compensacions de deutes
Comunicacions de recaptació de tributs (per part de tercers)
Devolució d´ingressos indeguts (entrada genèrica)
Diaris de caixa de recaptació
Exempcions i bonificacions a la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals
Exempcions i bonificacions a la taxa d´assistència i estància en residèndcies d´avis, guarderies o albergs

Pàgina 24 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.05.2062
05.03.05.2063
05.03.05.2064
05.03.05.2065
05.03.05.2066
05.03.05.2067
05.03.05.2068
05.03.05.2069
05.03.05.2070
05.03.05.2071
05.03.05.2072
05.03.05.2073
05.03.05.2074
05.03.05.2075
05.03.05.2076
05.03.05.2077
05.03.05.2078
05.03.05.2079
05.03.05.2080
05.03.05.2081
05.03.05.2082
05.03.05.2083
05.03.05.2084
05.03.05.2085
05.03.05.2086
05.03.05.2087
05.03.05.2088
05.03.05.2089
05.03.05.2090
05.03.05.2091
05.03.05.2092
05.03.05.2093
05.03.05.2094
05.03.05.2095
05.03.05.2096
05.03.05.2097
05.03.05.2098
05.03.05.2099

Denominació
Exempcions i bonificacions a la taxa d´atorgament de llicències d´obertura d´establiments
Exempcions i bonificacions a la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques
Exempcions i bonificacions a la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius, l´escut municipal
Exempcions i bonificacions a la taxa de balnearis
Exempcions i bonificacions a la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives
Exempcions i bonificacions a la taxa de col.locació de canalitzacions o fils conductors
Exempcions i bonificacions a la taxa de col.locació de tarimes i tribunes en terrenys públics
Exempcions i bonificacions a la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de llogu
Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre
Exempcions i bonificacions a la taxa de construcció en terrenys d´us públic de pous de neu o de cisternes
Exempcions i bonificacions a la taxa de consum elèctric
Exempcions i bonificacions a la taxa de dipòsit i aparells distribuïdors de combustible i en general de qualsevol article o mercad
Exempcions i bonificacions a la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat
Exempcions i bonificacions a la taxa deguarderia rural
Exempcions i bonificacions a la taxa de murs de contenció o sostenimentde terres, edificacions o tanques en vies públiques
Exempcions i bonificacions a la taxa de portades, aparadors i vitrines
Exempcions i bonificacions a la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se
Exempcions i bonificacions a la taxa de realització d´activitats de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de
Exempcions i bonificacions a la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles d
Exempcions i bonificacions a la taxa de trànsit d´animals
Exempcions i bonificacions a la taxa de veu pública
Exempcions i bonificacions a la taxa de vigilància especial d´establiments
Exempcions i bonificacions a la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoo
Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de conservació de cementiris
Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de prevenció i extinció d´incendis
Exempcions i bonificacions a la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o desratització
Exempcions i bonificacions a la taxa del servei d´escorxador
Exempcions i bonificacions a la taxa del servi d´inspecció sanitària, anàlisi químics i bacteriològics
Exempcions i bonificacions a la taxa dels documents que expedeix d´administració o les autoritats municipals a instància de la
Exempcions i bonificacions a la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebrac
Exempcions i bonificacions a la taxa d´ensenyaments especials
Exempcions i bonificacions a la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcament
Exempcions i bonificacions a la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones dete
Exempcions i bonificacions a la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics
Exempcions i bonificacions a la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrr
Exempcions i bonificacions a la taxa d´instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´us públic o visibles des de carreteres i camins
Exempcions i bonificacions a la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en
Exempcions i bonificacions a la taxa d´instal.lació de quioscs a la via pública

Pàgina 25 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.05.2100
05.03.05.2101
05.03.05.2102
05.03.05.2103
05.03.05.2104
05.03.05.2105
05.03.05.2106
05.03.05.2107
05.03.05.2108
05.03.05.2109
05.03.05.2110
05.03.05.2111
05.03.05.2112
05.03.05.2113
05.03.05.2114
05.03.05.2115
05.03.05.2116
05.03.05.2117
05.03.05.2118
05.03.05.2119
05.03.05.2120
05.03.05.2121
05.03.05.2122
05.03.05.2123
05.03.05.2124
05.03.05.2125
05.03.05.2126
05.03.05.2127
05.03.05.2128
05.03.05.2129
05.03.05.2130
05.03.05.2131
05.03.05.2132
05.03.05.2133
05.03.05.2134
05.03.05.2135
05.03.05.2136
05.03.05.2137

Denominació
Exempcions i bonificacions a la taxa d´obertura de sondatges
Exempcions i bonificacions a la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes
Exempcions i bonificacions a la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa
Exempcions i bonificacions a la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis
Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de clavegueram
Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d´escombraries
Exempcions i bonificacions a la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, balcons
Exempcions i bonificacions a les taxes dels preus públics per la utilització privada o l´aprofitament especial de béns públics i pe
Exempcions i bonificacions a l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Exempcions i bonificacions a l´impost de béns immobles d´urbana (IBI)
Exempcions i bonificacions a l´impost de béns immobles rústics
Exempcions i bonificacions a l´impostos i taxes (entrada genèrica)
Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris (entrada genèrica)
Gestió i control de vals de menjador
Liquidacions / Autoliquidacions de l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Liquidacions / Autoliquidacions de l´impost sobre béns immobles (IBI)
Liquidacions / Autoliquidacions de l´IVTM
Liquidacions / Autoliquidacions de Padrons de la taxa / Ingressos directes (entrada genèrica)
Liquidacions de recaptació de tributs
Liquidacions i notificacions de l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Liquidacions i notificacions de recollida d´escombraries
Liquidacions i notificacions tributàries per ingrés directe
Libres de comptes corrents de recaptació en període executiu
Libres de comptes corrents de recaptació en període voluntari
Llista cobràtoria de la taxa d´assistència i estància en hospitals municipals
Llista cobràtoira de la taxa d´assistència i estància en residències d´avis, guarderies o albergs
Llista cobràtoria de la taxa d´atorgament de llicències d´obertura d´establiments
Llista cobràtoria de la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques
Llista cobràtoria de la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l´escut municipal
Llista cobràtoria de la taxa de balnearis
Llista cobràtoria de la taxa de cases de bany, piscines, dutxes i instal.lacions esportives
Llista cobràtoria de la taxa de col.locació de canalitzacions o fils conductors
Llista cobràtoria de la taxa de col.locació de tarimes i tribunes en terrenys públics
Llista cobràtoria de la taxa de concessió de llicències i autorització administratives d´autotaxi i altres vehicles de lloguer
Llista cobràtoria de la taxa de construcció en carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals de passos sobre cunetes
Llista cobràtoria de la taxa de construcció en terrenys d´us públic de pous de neu o de cisternes
Llista cobràtoria de la taxa de consum elèctric
Llista cobràtoria de la taxa de dipòsit i aparells distribuidors de combustible i en general de qualsevol article o mercaderies en t
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

30/8/2018

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.05.2138
05.03.05.2139
05.03.05.2140
05.03.05.2141
05.03.05.2142
05.03.05.2143
05.03.05.2144
05.03.05.2145
05.03.05.2146
05.03.05.2147
05.03.05.2148
05.03.05.2149
05.03.05.2150
05.03.05.2151
05.03.05.2152
05.03.05.2153
05.03.05.2154
05.03.05.2155
05.03.05.2156
05.03.05.2157
05.03.05.2158
05.03.05.2159
05.03.05.2160
05.03.05.2161
05.03.05.2162
05.03.05.2163
05.03.05.2164
05.03.05.2165
05.03.05.2166
05.03.05.2167
05.03.05.2168
05.03.05.2169
05.03.05.2170
05.03.05.2171
05.03.05.2172
05.03.05.2173
05.03.05.2174
05.03.05.2175

Denominació
Llista cobratòria de la taxa de distribució d´aigua, gas i electricitat
Llista cobràtoria de la taxa de guarderia rural
Llista cobràtoria de la taxa de murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o tanques en vies públiques
Llista cobràtoria de la taxa de portades, aparadors i vitrines
Llista cobràtoria de la taxa de rails, pals, cables, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres similars que se estableixi
Llista cobràtoria de la taxa de realització d´activitats de regulació i control del trànsit urbà, per facilitar la circulació de vehicles i
Llista cobràtoria de la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles que no estiguin gravats per l´impost de vehicles de tracció m
Llista cobràtoria de la taxa de trànsit d´animals
Llista cobràtoria de la taxa de veu pública
Llista cobràtoria de la taxa de vigilància especial d´establiments
Llista cobràtoria de la taxa de visites a museus, exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics i parcs zoològics
Llista cobràtoria de la taxa del servei de clavegueram
Llista cobràtoria de la taxa del servei de conservació de cementiris
Llista cobràtoria de la taxa del servei de prevenci´p i extinció d´incendis
Llista cobràtoria de la taxa del servei de recollida d´escombraries
Llista cobràtoria de la taxa del servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació o desratitzacio
Llista cobràtoria de la taxa del servei d´escorxador
Llista cobràtoria de la taxa del servei d´inspecció sanitària, anàlisi quimics i bacteriològics
Llista cobràtoria de la taxa dels documents que expedeix l´administració o les autoritats municipals a instància de la part
Llista cobràtoria de la taxa dels serveis de competència municipal que siguin especialment motivats per a la celebració d´espec
Llista cobràtoria de la taxa d´ensenyaments especials
Llista cobràtoria de la taxa d´entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per aparcaments o opera
Llista cobràtoria de la taxa d´estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals dins de zones determinades
Llista cobràtoria de la taxa d´extracció de sorra i altres materials de construcció en terrenys públics
Llista cobràtoria de la taxa d´inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues
Llista cobràtoria de la taxa d´instal.lació d´anuncis ocupant terrenys d´us públic o visibles des de carreteres i camins veïnals
Llista cobràtoria de la taxa d´instal.lació de portades, barraques, llocs de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys
Llista cobràtoria de la taxa d´instal.lació de quioscs a la via pública
Llista cobràtoria de la taxa d´obeertura de sondatges
Llista cobràtoria de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció o runes
Llista cobràtoria de la taxa d´ocupació de terrenys d´ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa
Llista cobràtoria de la taxa d´utilització de columnes, rètols i altres instal.lacions anàlogues per exhibició d´anuncis
Llista cobràtoria de la taxa sobre elements constructius tancats, terrasses, balcons
Llista cobràtoria de l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
Llista cobràtoria de l´impost de béns immobles d´urbana (IBI)
Llista cobràtoria de l´impost de béns immobles rústics
Llistes cobràtories (entrada genèrica)
Relacions d´exempció o bonificació al pagament de l´impost d´activitats econòmiques (IAE)
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
05.03.05.2176
05.03.05.2177

05.03.06
05.03.06.2215
05.03.06.2216
05.03.06.2217
05.03.06.2218
05.03.06.2219
05.03.06.2220
05.03.06.2221
05.03.06.2222
05.03.06.2223
05.03.06.2224
05.03.06.2225
05.03.1906
05.03.1906.1905
05.04
05.04.01
05.04.01.2229
05.04.01.02230
05.04.01.2231
05.04.02
05.04.02.2233
05.04.02.2234
05.04.02.2235
06
06.01
06.01.01
06.01.01.2236
06.01.01.2237
06.01.01.2238
06.01.01.2239
06.01.01.2240
06.01.01.2241
06.01.01.2242
06.01.01.2243
06.01.01.2244

30/8/2018

Denominació
Relacions d´exempció o bonificació al pagament de l´impost sobre béns immobles (IBI)
Relacions d´exempció o bonificació al pagament d´impostos i taxes (entrada genèrica)
RECAPTACIÓ EXECUTIVA
Aprovacions d´interessos de demora en pagaments
Baixes de contrets d´ingressos
Baixa de drets reconeguts
Embargaments per deute tributari
Execucions forçoses de deutes tributaris
Fallits de recaptació
Llistes d´executòries
Procediments de constrenyiment
Relacions certificades de deutors
Relacions de valors-certificats de descobert
Relacions diàries d´embargament
Modificacions del padró de la taxa d´autorització per utilitzar plaques, patents i altres distintius similars, l´escut
municipal (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Modificacions del padró de la taxa d´atorgament de llicències urbanístiques (altes, baixes i canvis de dades dels contribuents)
Subvencions
SUBVENCIONS QUE ES SOL.LICITEN
Subvencions del Pla d´Acció Local (PAL)
Subvencions del Pla Únic d´Obres i Serveis (PUOSC)
Subvencions que es sol.liciten per l´ajuntament d´una altra administració ( entrada genèrica)
SUBVENCIONS QUE ENS SOL.LICITEN
Subvencions que sol.liciten les entitats de forma directa
Subvencions que sol.liciten les entitats en règim de concurrència competitiva
Subvencions que es sol.liciten a l´ajuntament (entrada genèrica)
URBANISME, OBRES I MOBILITAT
Planejament urbanístic
PLANEJAMENT GENERAL
Modificacions de les normes de planejament urbanístic
Modificacions de les normes subsidiàries i complementàries
Modificacions del Pla d´ordenació urbanística municipal (POUM)
Modificacions del Pla general d´ordenació
Modificacions del Pla general d´ordenació urbana municipal (PGOUM)
Modificacions dels plans directors urbanístics
Modificacions dels projectes de delimitació del sòl urbà
Normes subsidiàries i complementàries
Pla d´ordenació urbanística municipal (POUM)

Pàgina 28 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.01.01.2245
06.01.01.2246
06.01.01.2247
06.01.01.2248
06.01.01.2249
06.01.01.2250
06.01.01.2251
06.01.01.2252
06.01.01.2253

06.01.02
06.01.02.2254
06.01.02.2255
06.01.02.2256
06.01.02.2257
06.01.02.2258
06.01.03
06.01.03.2259
06.01.03.2260
06.01.04
06.01.04.2261
06.01.04.2262
06.01.05
06.01.05.2263
06.01.05.2264
06.01.05.2265
06.01.05.2266
06.01.05.2267
06.01.05.2268
06.01.05.2269
06.01.06
06.01.06.2270
06.01.06.2271
06.01.07
06.01.07.2272
06.01.07.2273
06.01.08
06.01.08.2274
06.01.08.2275

30/8/2018

Denominació
Pla general d´ordenació urbana municipal (PGOUM)
Plans directors urbanístics
Projectes de delimitació de sòl urbà (PDSU)
Revisions / adaptacions de normes susidiàries i complemèntaries
Revisions de les normes de planejament urbanístic
Revisions del Pla d´ordenació urbanística municipal (POUM)
Revisions del Pla general d´ordenació urbana municipal (PGOUM)
Revisions de plans directors urbanístics
Text refós de normes urbanístiques i planejament general
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
Modificacions dels plans especials urbanístics
Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg
Plans especials abreujats o sumaris
Plans especials urbanístics
Plans especials urbanístics de reforma interior (PERI)
PLANS DE MILLORA URBANA
Modificacions de plans de millora urbana
Plans de millora urbana (PEMU)
PROGRAMES D´ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (PAUM)
Modificacions del programes d´actuació urbanística
Programes d´actuació urbanística
PLANS PARCIALS URBANÍSTICS (PP)
Avanç del pla parcial de delimitació
Modificació del Pla parcial de delimitació
Modificacions dels plans parcials d´ordenació
Modificacions dels plans parcials urbanístics
Plans parcials de delimitació
Plans parcials d´ordenació (entrada genèrica)
Plans parcials urbanístics
TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC)
Delimitacions de la TUC
Modificacions de la TUC
ESTUDIS DE TREBALL
Estudis de detall
Modificacions dels estudis de detall
PROJECTES D´ACTUACIÓESPECIFICA EN SÒL NO URBANITZABLE
Aprovacions de determinats projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
Projectes d´actuacions especifiques d´intereès públic en sòl urbanitzable
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.01.08.2276

06.01.09
06.01.09.2277
06.01.09.2278
06.01.09.2279
06.01.09.2280
06.01.10
06.01.10.2281
06.01.10.2282
06.01.10.2283
06.02
06.02.01
06.02.01.2284
06.02.02
06.02.02.2285
06.02.02.2286
06.02.02.2287
06.02.02.2288
06.02.02.2289
06.02.02.2290
06.02.02.2291
06.02.02.2292
06.02.03
06.02.03.2293
06.02.04
06.02.04.2294
06.02.04.2295
06.02.04.2296
06.03
06.03.01
06.03.01.2297
06.03.01.2298
06.03.01.2299
06.03.02
06.03.02.2300
06.03.03
06.03.03.2301
06.03.03.2302

30/8/2018

Denominació
Projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
PROJECTES D´URBANITZACIÓ
Modificacions dels projectes d´urbanització bàsics
Modificacions dels projectes d´urbanització exeuctius o totals
Projecte d´urbanització bàsics
Projectes d´urbanització executius o totals
PLANEJAMENT URBANISTIC SUPRAMUNICIPAL
Plans directors territorials
Plans directors urbanístics supramunicipals.
Plans territorials de Catalunya
Gestió urbanística
DELIMITACIÓ DE POLIGONS O UNITATS D´ACTUACIÓ URBANISTICA
Delimitacions de poligons o unitats d´actuació urbanística
REPARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
Canvis de sistema d'actuació
Modificacions dels projectes de reparcel·lació i compensació (entrada genèrica)
Reparcel·lacions en modalitat de compensació bàsica
Reparcel·lacions en modalitat de compensació per concertació
Reparcel.lacions en modalitat de cooperació
Reparcel.lacions per sectors d´urbanització prioritària
Reparcel.lacions urbanístiques (entrada genèrica)
Reparcel.lacions voluntàries
EXPROPIACIONS URBANÍSTIQUES
Expropiacions urbanístiques (entrada genèrica)
OCUPACIÓ DIRECTA DE TERRENYS
Ocupacions directes anticipades
Ocupacions directes de terrenys (entrada genèrica)
cupacions directes per incomplimentt d´obligació de cessió en zones consolidades
Informació del territori
RÈGIM I APROFITAMENT URBANÍSTIC
Cèdules urbanístiques
Certificats d´aprofitament urbanístic
Certificats de qualificació urbanística
COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Certificats de compatibilitat urbanistica
ALINEACIONS I RASANTS
Assenyalaments d'alineacions i rasants
Certificats d'alineacions i rasants
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
06.03.04

Subsèrie
06.03.04.2303
06.03.04.2304
06.03.04.2305
06.03.04.2306

06.03.05
06.03.05.2307
06.03.05.2308
06.04
06.04.01
06.04.01.2310
06.04.01.2311
06.04.01.2312
06.04.02
06.04.02.2313
06.04.02.2314
06.04.02.2315
06.04.02.2316
06.04.02.2317
06.04.02.2318
06.04.02.2319
06.04.03
06.04.03.2322
06.04.03.2323
06.04.03.2324
06.04.03.2325
06.04.03.2326
06.04.03.2327
06.04.03.2328
06.04.03.2329
06.04.03.2330
06.04.03.2331
06.04.03.2332
06.04.03.2333
06.04.03.2334
06.04.03.2335
06.04.03.2336
06.04.04

30/8/2018

Denominació
INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Certificats cadastrals
Dades del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG/GIS)
Dades meteorològiques
Recursos fotogràfics i cartogràfics del terme
NOMENCLÀTOR
Denominació dels carrers i espais públics / Nomenclàtor
Numeració de vies públiques
Ordenació i ús de la via pública i mobilitat
PLANS DE MOBILITAT
Campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat
Modificacions de plans de mobilitat urbana
Plans de mobilitat urbana
GESTIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA
Autoritzacions de circulació a zones restringides
Autoritzacions de pràctiques de conducció de vehicles
Direccionalitat i ordenació del trànsit
Expedients informatius sobre acotats de les instal.lacions dels serveis de circulació
Registre d'immobilitzacions de vehicles
Retirada de vehicles per la grua municipal
Sol.licituds de circulació de vehicles especials
OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA
Col.locacions de marquesines i tenderols
Comunicacions prèvies per a la col.locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
LLicències i permisos d´ocupació temporal de la via pública (entrada genèrica)
Ocupacions de la via pública per a fer rodatges o gravar escenes
Ocupacions de la via pública per a fires, atraccions i circ
Ocupacions de la via pública per a la instal.lació de grua desmuntable
Ocupacions de la via pública per a la instal.lació de terrasses
Ocupacions de la via pública per a la realització d'obres (entrada genèrica)
Ocupacions de la via pública per a la venda de material pirotècnic
Ocupacions de la via pública per a realitzar puntualment actes, concentracions o mudances
Ocupacions de la via pública per establiments o parades
Ocupacions de la via pública per pintar murals
Ocupació de la via pública per rètols i publicitat
Registre de talls de trànsit
Talls de carrer
GUALS
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.04.04.2337
06.04.04.2338
06.04.04.2339
06.04.04.2340
06.04.04.2341
06.04.04.2342
06.04.04.2343
06.04.04.2344

06.04.05
06.04.05.2346
06.04.05.2347
06.04.05.2348
06.04.06
06.04.06.2349
06.04.07
06.04.07.2350
06.04.07.2351
06.04.07.2352
06.04.07.2353
06.04.07.2354
06.04.08
06.04.08.2355
06.04.08.2356
06.04.08.2357
06.04.08.2358
06.04.08.2359
06.04.08.2360
06.04.08.2361
06.04.08.2362
06.04.08.2363
06.04.08.2364
06.04.09
06.04.09.2365
06.05
06.05.01
06.05.01.2366
06.05.01.2367
06.05.01.2368

30/8/2018

Denominació
Altes de contraguals
Altes de guals
Llicències de guals (entrada genèrica)
Modificacions de contraguals (baixes i canvis de dades desls contribuents)
Modificacions de guals (baixes i canvis de dades de contribuents)
Renovacions de contraguals
Renovació de guals
Reposicions de plaques de guals
SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Sol.licituds de senyalització viària
Sol.licituds d´instal.lació de tanques o fitons
Sol.licituds d'instal.lacions, modificació i manteniment d la xarxa semafòrica
MOBILIARI URBÀ
Sol.licituds dínstal.lació o modificació del mobiliari urbà
ZONES D'APARCAMENT I ESTACIONAMENT
Gestió de les zones d'estacionament
Reserves d´estacionament (entrada genèrica)
Reserves d´estacionament de càrrega i descàrrega
Reserves d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Reserves d'estacionament per obres
REGULACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC
Estadístiques diàries del transport de viatgers
Inspeccions anuals de vehicles del servei del taxi
Llicències de taxi
Llicències de transport públic de viatgers
Permisos de conducció de taxi
Reclamacions d´usuaris dels transports públics
Registre de llicències del servei de taxi
Registre del transport públic
Sol.licituds de circulació de transports interurbans
Transport públic
SANCIONS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Expedients sancionadors per ocupació de la via pública
Gestió de les obres municipals i d´infraestructura
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA
Comunicats de treball de la brigada municipal
Construcció / manteniment d´abocadors i deixalleries
Construcció / manteniment de canalització d´aigües, pous
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.05.01.2369
06.05.01.2370
06.05.01.2371
06.05.01.2372
06.05.01.2373
06.05.01.2374
06.05.01.2375
06.05.01.2376
06.05.01.2377
06.05.01.2378
06.05.01.2379

06.05.02
06.05.02.2381
06.05.02.2382
06.05.02.2383
06.05.02.2384
06.05.02.2385
06.05.02.2386
06.05.02.2387
06.05.02.2388
06.05.02.2389
06.05.02.2390
06.06
06.06.01
06.06.01.2391
06.06.01.2392
06.06.01.2393
06.06.01.2394
06.06.01.2395
06.06.01.2396
06.06.01.2397
06.06.01.2398
06.06.01.2399
06.06.01.2400
06.06.01.2401
06.06.01.2402
06.06.01.2403
06.06.01.2404

30/8/2018

Denominació
Construcció / manteniment de clavegueram
Construcció / manteniment de comunicacions, camins, carreteres, ponts, ports
Construcció / manteniment de depuradores i col.lectors
Construcció / manteniment de jardins, parcs, arbrat i platges
Construcció / manteniment de pavimentació i voreres
Construcció / manteniment de telecomunicacions
Construcció / manteniment d´electrificació
Construcció / manteniment d´enllumenat
Construcció / manteniment d´instal.lació de gas
Construcció / manteniment d´obres d´infraestructura i urbanització (entrada genèrica)
Control de tasques de manteniment d´infraestructures municipals
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I/O ÚS PÚBLIC
Construcció / manteniment de centres educatius
Construcció / manteniment de la casa de la Vila
Construcció / manteniment de l´escorxador municipal
Construcció / manteniment d´edificis sanitaris
Construcció / manteniment d´edificis sociocultruarls
Construcció / manteniment del casal d´avis
Construcció / manteniment del cementiri municipal
Construcció / manteniment d´immobles municipals (entrada genèrica)
Construcció / manteniment d´instal.lacions esportives
Control de tasques de manteniment d´immobles municipals i/o d´ús públic
Regulació de les obres de particulars i de tercers
LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES
Autoritzacions d´obres i usos provisionals
Autoritzacions no subjectes a llicència urbanistica o a comunicació prèvia
Certificats d´antiguitat i legalitat urbanistica
Comunicacions prèvies per a construccions i instal.lacions de nova planta, i les obres d´ampliació, reforma, modificació, rehabi
Comunicacions prèvies per a la col.locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
Comunicacions prèvies per a la primera utiitzaqció i ocupació dels edificis
Comunicacions prèvies per a canvi d´us dels edificis i les instal.lacions excepte a ús residencial
Comunicacions prèvies per construcció o instal.lació de murs i tanques
comunicacions prèvies per formalització d´operacions jurídiques que, sense construir o modificar un règim de propietat horitzon
Comunicacions urbanístiques (entrada genèrica)
Llicències de segregació
Licències d´obres majors
Licències d´obres menors
Licències d´obres menors en edificis protegits o catalogats
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.06.01.2405
06.06.01.2406
06.06.01.2407
06.06.01.2408
06.06.01.2409
06.06.01.2410
06.06.01.2411
06.06.01.2412
06.06.01.2413
06.06.01.2414
06.06.01.2415
06.06.01.2416
06.06.01.2417
06.06.01.2418
06.06.01.2419
06.06.01.2420
06.06.01.2421
06.06.01.2422
06.06.01.2423
06.06.01.2424
06.06.01.2425
06.06.01.2426
06.06.01.2427
06.06.01.2428
06.06.01.2429

06.06.02
06.06.02.2431
06.06.02.2432
06.06.02.2433
06.06.03
06.06.03.2434
06.06.04
06.06.04.2435
06.06.04.2436
06.06.04.2437
06.06.04.2438
06.06.04.2439
06.06.04.2440

30/8/2018

Denominació
Llicències per a construcció d´edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que requereixen l´elaboració d´
Llicències per actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat
Llicències per acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques de l paisatge
Llicències per canvi dels edificis a un ús residencial
Llicències per construcció o modificació d´un règim de propietat horitzontal, simple o complexa
Llicències per extracció d´àrids i l´explotació de pedreres
Llicències per instal.lació de cases prefabricades o instal.lacions similars, provisionals o permanents
Llicències per instal.lació d´hivernacles o instal.lacions similars, de murs perimetrals superiors a un metre d´alçària
Llicències per instal.lació d´infraestructures de serveis de col.locació d´antenes o dispositius de telecomunicacions (excepte xa
Llicències per instal.lació d´infraestructures de seveis de sanejament
Llicències per instal.lació d´infraestructures de serveis de subministrament d´aigua
Llicències per instal.lació d´infraestructures de serveis de subministrament d´energia
Llicències per instal.lació d´infraestructures de serveis de telefonia
Llicències per intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística
Llicències per moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
Llicències per obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals
Llicències per obres puntuals d´urbanització no incloses en un projecte d´urbanització
Llicències per parcel.lacions urbanístiques
Llicències per tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
Llicències per usos i les obres provisionals
Llicències urbanístiques (entrada genèrica)
Permisos d´obres i instal.lacions d´elements ornamentals a les sepultures
Projectes d´habitatges de promoció pública
Registre de llicències d´obres particulars
Informes/Certificats (entrada genèrica)
ORDRES D'EXECUCIÓ
Ordres d´execució (entrada genèrica)
Ordres d´execució ambientals
Ordres d´execució d´obres
DECLARACIONS DE RUÏNA
Declaracions de ruïna
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
Denúncies d´higiene d´habitatges
Expedients sancionadors de disciplina urbanistica abreujats
Expedients sancionadors de disciplina urbanistica ordinaris
Expedients sancionadors en matèria d´urbanisme (entrada genèrica)
Expedients sancionadors greus en matèria d´urbanisme
Expedients sancionadors lleus en matèria d´urbanisme
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
06.06.04.2441
06.06.04.2442
06.06.04.2443
06.06.04.2444

06.06.05
06.06.05.2445
06.06.05.2446
06.06.05.2447
06.06.05.2448
06.06.05.2449
07
07.01
07.01.01
07.01.01.2450
07.01.01.2451
07.01.01.2452
07.01.01.2453
07.01.01.2454
07.01.02
07.01.02.2455
07.01.02.2456
07.01.02.2457
07.01.03
07.01.03.2458
07.01.03.2459
07.01.03.2460
07.01.03.2461
07.01.03.2462
07.01.03.2463
07.01.03.2464
07.01.03.2465
07.01.03.2466
07.01.04
07.01.04.2468
07.01.04.2469
07.01.04.2470
07.01.04.2471
07.01.04.2472

30/8/2018

Denominació
Expedients sancionadors molt greus en matèria d´urbanisme
Neteja de parcel.les i solars
Restabliments de la legalitat urbanistica
Suspensions d´obres
PROMOCIÓ DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES
Ajuts per rehabilitar habitatges
Campanyes de promoció de la rehabilitació d´habitatges
Denùncies de desperfectes en habitatges de protecció oficial
Peritatge d´habitatges
Reparacions puntuals d´habitatges
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Conservació i protecció de l´entorn natural
PLANS DE MILLORA I CONSERVACIÓ DE L'ENTORN
Pla municipal d´estalvi energètic
Plans d´acció ambiental
Plans de protecció de l´entorn (entrada genèrica)
Plans especials d´espais d´interès natural (PEIN)
Plans tècnics i de millora forestal
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Activitats d´educació ambiental
Campanyes de prevenció d´incendis
Campanyes de sensibilització ambiental
INTERVENCIONS SOBRE EL MEDI
Autoritzacions per mantenir les franges de seguretat al voltant de xarxes elèctriques o urbanitzacions (tallafocs)
Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals)
Concessions d´autorització d´ús privatiu d´horts urbans
Declaracions forestals
Neteja de cursos d´aigua
Neteja de lleres de rius
Protecció i control de flora i fauna
Qualitat de les aigües i les platges
Registre de plantacions forestals
APROFITAMENTS NATURALS
Aprofitament de pastures de la muntanya i trànsit de bestiar
Autoritzacions d´aprofitament forestal
Autoritzacions de caça
Autorització per a la recollida de fruits
Relacions de fonts del terme municipal
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
07.01.04.2473

07.02
07.02.01
07.02.01.2474
07.02.01.2475
07.02.01.2476
07.02.01.2477
07.02.01.2478
07.02.01.2479
07.02.01.2480
07.02.01.2481
07.03
07.03.01
07.03.01.2483
07.03.01.2484
07.03.01.2485
07.03.01.2486
07.03.01.2487
07.03.01.2488
07.03.01.2489
07.03.01.2490
07.03.01.2491
07.04
07.04.01
07.04.01.2491
07.04.01.2492
07.04.02
07.04.02.2493
07.04.03
07.04.03.2501
07.04.03.2502
07.04.03.2503
07.04.04
07.04.04.2504
07.04.04.2505
07.04.04.2506
07.04.04.2507
07.04.04.2508

30/8/2018

Denominació
Vedats de caça
Subministraments bàsics
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
contractacions de subministrament d´aigua per part de particulars
fitxes de consum d´aigua potable
Gestió de servei d´aigües
Legalitzacions de pous
Legalitzacions del servei d´aigües municipals
Registre d´usuaris del servei d´aigua
Relacions de pous del municipi
Expedients sancionadors per infraccio Ordenança municipal aigua
Gestió de residus
GESTIÓ DE RESIDUS
Clausures d´abocadors incontrolats de residus
Comunicats de recollida i trasllat de residus
Planificació dels serveis de neteja i recollida selectiva
Recollida de mobles i andròmines
Recollida d´escombraries
Registre de vehicles abandonats
Retirada de vehicles abandonats
Sol.licituds de serveis de neteja
Expedients sancionadors per infraccio Ordenança municipal recollida selectiva
Control de la salubritat
CONTROL DE PLAGUES
Desinfeccions i desratitzacions
Plagues urbanes (entrada genèrica)
CONTROL VETERINARI
Gestió de l´escorxador
SANEJAMENT I CONTROL SANITARI D'AIGÜES
Anàlisis d´aigua
Gestió de la depuradora
Permisos de conexió d´aigües residuals a un sistema de sanejament
INSPECCIONS SANITÀRIES D'ESTABLIMENTS, EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC
Actes d´inspecció d´aliments
Comunicats d´inspecció d´aliments
Control sanitari d´instal.lacions i equipaments municipals
Denúncies per infraccions sanitàries
Inspeccions sanitàries: piscines, sorrals, torrents, fonts naturals i zones esportives
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
07.04.04.2509
07.04.04.2543

07.04.05
07.04.05.2511
07.04.05.2512
07.04.05.2513
07.04.05.2514
07.04.06
07.04.06.2515
07.04.06.2516
07.05
07.05.01
07.05.01.2517
07.05.01.2518
07.05.01.2519
07.05.02
07.05.02.2520
07.05.02.2521
07.05.02.2522
07.05.03
07.05.03.2523
07.05.03.2524
07.05.04
07.05.04.2525
07.05.04.2526
07.06
07.06.01
07.06.01.2527
07.06.02
07.06.02.2529
07.06.03
07.06.03.2530
07.06.03.2531
07.06.03.2532
07.06.03.2533
07.06.04
07.06.04.2538
07.06.04.2539

30/8/2018

Denominació
Vigilància de productes de consum
Permisos ambientals (annex III)
CONTROL SANITARI DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS
Registre i gestió de les dades de contaminació acústica
Registre i gestió de les dades de contaminació atmosfèrica
Registre i gestió de les dades de contaminació electromagnètica
Registre i gestió de les dades de contaminació lumínica
SANCIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA
Expedients sancionadors de control alimentari
Expedients sancionadors en matèria de salut pública
Control d´animals
REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA
Cens d´animals domèstics
Modificacions del cens d´animals domèstics (altes, baixes i canvis de dades)
Control d´agressions d´animals
LLICÈNCIES PER A TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS PERILLOSOS
Extenció d´animals perillosos
Llicències de tinença i conducció d´animals potencialment perillosos
Registre d´animals potencialment perillosos
CONTROL I RECOLLIDA D'ANIMALS
Gestió de la recollida d´animals abandonats o de mesures alternatives
registre de nuclis zoològics
SANCIONS EN MATÈRIA D'ANIMALS
Denúncies sobre animals perillosos
Expedients sancionadors en matèria d´animals (entrada genèrica)
Regulació de l´impacte de les activitats
REGISTRE D'ACTIVITATS
Registre d´activitats
CONSULTA PRÈVIA DE CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT
consultes prèvies de classificació de l´activitat
ACTIVITATS INNÒCUES I DE BAIX RISC
Comunicacions prèvies d´obertura d´establiments innocus
Declaracions responsables d´obertura d´establiments innocus
Licències d´obertura d´establiments innocus
Llicències i comunicacions prèvies d´activitats innòcues i de baix risc (entrada genèrica)
ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Autoritzacions ambientals (annex I)
Comunicacions prèvies ambientals
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
07.06.04.2540
07.06.04.2541
07.06.04.2542

07.06.05
07.06.05.2551
07.06.05.2552
07.06.05.2553
07.06.05.2554
07.06.05.2555
07.06.05.2556
07.06.05.2557
07.06.05.2558
07.06.06
07.06.06.2559
07.06.06.2560
07.06.07
07.06.07.2561
07.06.07.2562
07.06.07.2563
07.06.08
07.06.08.2564
07.06.09
07.06.09.2565
07.06.09.2566
07.06.09.2567
07.06.10
07.06.10.2568
07.06.10.2569
07.06.10.2570
07.06.10.2571
07.06.10.2572
07.06.10.2573
07.06.10.2574
08
08.02
08.02.01
08.02.01.2590
08.02.01.2591

30/8/2018

Denominació
Comunicacions prèvies de modificació no substancial d´una activitat amb efectes sobre persones o el medi ambient
Llicències ambientals (annex II. 1, II.2)
Llicències i comunicacions prèvies d´activitats amb incidència ambiental (entrada genèrica)
ESTABLIMENTS, ESPECTACLES I ACTIVITATS AMB FINALITATS RECREATIVES
Comunicacions prèvies de modificació no substancial d´un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicacions prèvies d´establiments fixos oberts al públic, d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
comunicacions prèvies d´establiments no permanents desmuntables
Comunicacions prèvies per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències i comunicacions prèvies d´establiments, espectacles i activitats amb finalitats recreatives (entrda genèrica)
Licències municipals d´establiments fixos oberts al públic, d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències municipals d´establiments oberts al públic de règim especial
Llicències municipals per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC
Comunicacions prèvies d´habitatges d´ús turístic
Llicències i comunciacions prèvies d´habitatges d´ús turístic (entrada genèrica)
OBERTURA I ÚS DE CENTRES DE CULTE
comunicacions prèvies d´obertura i ús de centres de culte
Llicències i comunicacions prèvies d´obertura i ús de centres de culte
Llicències municipals d´obertura i ús de centres de culte
CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS
Canvis de titularitat d´activitats
VERIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS
Actualitzacions d´activitats
Correccions de deficiències d´activitats
Verificació i control d´activitats (entrada genèrica)
DISCIPLINA D'ACTIVITATS
Denúncies d´activitats
Expedients sancionadors greus en matèria d´activitats econòmiques i recreatives
Expedients sancionadors lleus en matèria d´activitats econòmiques i recreatives
Expedients sancionadors molt greus en matèria d´activitats econòmiques i recreatives
Infraccions ambientals
Infraccions d´activitats recreatives
Suspensions i clausures d´activitats
ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE L´ACTIVITAT ECONÒMICA
Regulació de l´activitat agropecuària
ESTADISTIQUES I DECLARACIONS AGROPECUÀRIES
Censos, estadístiques i declaracions agropecuàries
Padrons d´agricultors i ramaders
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
08.02.01.2592

08.02.02
08.02.02.2595
08.02.03
08.02.03.2598
08.02.04
08.02.04.2599
08.03
08.03.01
08.03.01.2600
08.03.01.2601
08.03.01.2602
08.03.01.2603
08.03.01.2604
08.03.02
08.03.02.2605
08.03.02.2606
08.03.02.2607
08.03.02.2608
08.03.02.2609
08.03.02.2610
08.03.02.2611
08.03.02.2612
08.03.02.2613
08.03.02.2614
08.03.02.2615
08.03.02.2616
08.03.02.2617
08.03.02.2618
08.03.02.2619
08.03.03
08.03.03.2622
08.03.03.2623
08.03.04
08.03.04.2624
08.03.04.2625
08.04
08.04.01

30/8/2018

Denominació
Registre d´explotacions ramaderes
ORDENACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA
Foment i millora del regatge
DANYS A L'AGRICULTURA
Danys a l´agricultura per plagues o fenomens meteorològics adversos
ELECCIONS A CAMBRES AGRÀRIES
Organització d´eleccions a cambres agràries
Regulació del comerç, les fire i els mercats
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
Calendaris comercials
Campanyes de política comercial
Concessions d´horaris especials
Horaris comercials
Plans i programes de política comercial
GESTIÓ DELS MERCATS
Adjudicacions de l´autorització d´explotació de locals de mercats municipals
Autoritzacions de magatzems i cambres frigorifiques
Baixes i modificacions de parades dels mercats ambulants
Baixes i modificacions de parades dels mercats municipals
Canvis de titularitat de l´autorització d´explotació de locals de mercats municipals
Concessions de parades als mercats municipals
Concessions i renovacions de parades als mercats ambulants
Embargaments i traves sobre autoritzacions d´explotació de locals municipals
Gestió dels mercats municipals
Modificacions de l´autorització d´explotació de locals de mercats municipals
Recuperacions de l´autorització d´explotació de locals de mercats municipals
Registre de concessions administratives de mercats municipals
Renúncies de la concessió de parades a mercats municipals
Subrogacions de parades dels mercats municipals
Trasllats de parades dels mercats ambulants
GESTIÓ DE FIRES I PARADES
Gestió de fires i/o parades
Organització de mostres sectorials
DISCIPLINA DE FIRES, MERCATS I PARADES
Expedients sancionadors en matèria de mercats ambulants
Expedients sancionadors en matèria de mercats municipals
Foment de l´activiat econòmica i l´ocupació
PLANS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
08.04.01.2626

08.04.02
08.04.02.2627
08.04.02.2628
08.04.02.2629
08.04.02.2630
08.04.02.2631
08.04.03
08.04.03.2632
08.04.03.2633
08.04.03.2634
08.04.04
08.04.04.2635
08.04.04.2636
08.04.04.2637
08.04.04.2638
08.04.04.2639
08.05
08.05.01
08.05.01.2647
08.05.01.2648
08.05.01.2649
08.05.01.2650
08.05.01.2651
09
09.01
09.01.01
09.01.01.2652
09.01.01.2653
09.01.01.2654
09.01.01.2655
09.01.01.2656
09.01.01.2657
09.01.01.2658
09.01.01.2659
09.01.01.2660
09.01.02
09.01.02.2665

30/8/2018

Denominació
Plans i progarames de protecció econòmica
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
Accés als serveis del viver d´empreses
Activitats per al suport i la dinamització de l´empresa
Cursos de formació per a empreses
Foment de l´empreneduria
Informació i assessorament a empreses
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA
Activitats per al suport i la dinamització turística
Promoció turística
Registre de control de visitants a oficines de turisme
DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL
Activitats per al suport i la dinamització de la formació i l´ocupació
Cursos de formació i reciclatge laboral
Gestió de les ofertes de treball
Inserció i orientació laboral
Tallers ocupacionals
Informació i defensa del consumidor
INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Arbitratges en matèria de consum
Campanyes de sensibilització en matèria de consum
Informació al consumidor
Mediacions en matèria de consum
Queixes i reclamacions sobre consum
POBLACIÓ I ELECCIONS
Registres de població
PADRÓ D'HABITANTS
Baixes per inscripció indeguda o caducitat del permís de residència de persones estrangeres
Fulls d´inscripció familiar del padró municipal d´habitants
Padrons municipals d´habitants
Rectificacions del padró municipal d´habitants
Registre d´altes del padró municipal d´habitants
Registre de baixes del padró municipal d´habitants
Registre de canvis de domicili del padró municipal d´habitants
Renovacions / confirmacions de l´empadronament per a persones estrangeres
Revisions anuals del padró municipal d´habitants
MODIFICACIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS
Declaracions d´alta del padró municipal d´habitants
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
09.01.02.2666
09.01.02.2667
09.01.02.2668

09.01.03
09.01.03.2669
09.02
09.02.01
09.02.01.2676
09.02.02
09.02.02.2681
09.02.02.2682
09.02.02.2683
09.02.02.2684
09.02.02.2685
09.02.02.2686
09.03
09.03.01
09.03.01.2684
09.03.01.2689
09.03.01.2690
09.03.01.2691
09.03.01.2692
09.03.01.2693
09.03.01.2695
09.03.02
09.03.02.2701
09.03.02.2702
09.03.02.2703
09.03.02.2704
09.03.02.2705
09.03.02.2706
10
10.01
10.01.01
10.01.01.2735
10.01.01.2736
10.01.01.2737
10.02

30/8/2018

Denominació
Declaracions de baixa del padró municipal d´habitants
Declaracions de canvi de característiques personals
Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d´habitants
REGISTRE CIVIL MUNICIPAL
certificats d´inscripció al Registre municipal de parelles de fet
Estadístiques i censos de població
CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES
Formació del cens de població
ESTADÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES
Bulletins de moviment natural de població
Certificats i justificants d´empadronament i convivència
Comunicats anuals de variacions del padró municipal d´habitants
Estadístiques de les entitats de població, edificis i albergs
Informes i estadístiques de població (entrada genèrica)
Relacions mensuals de variacions del padró municipal d´habitants
Processos electorals
CENSOS ELECTORALS
Revisions i reclamacions al cens electoral
Actes de designació de locals per a col.legis electorals
Cens electoral
Eleccions de membres a tribunal del jurat
Llistes d´altes i baixes d´electors
Rectificacions del cens electoral
Revisions mensuals del Cens electoral
PROCESSOS ELECTORALS I REFERÈNDUMS
Celebracions de referèndums i plebiscits (entrada genèrica)
Eleccions a Corts Generals
Eleccions al Parlament de Catalunya
Eleccions al Parlament Europeu
Eleccions municipals
Gestió de processos electorals (entrada genèrica)
SERVEIS CULTURALS, DE L´ESPORT I EL LLEURE
Planificació dels serveis culturals, de l´esport i el lleure
PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS CULTURALS, DE L'ESPORTS I EL LLEURE
Plans de Joventut
Plans i programes culturals
Plans i programes esportius i de lleure
Gestió dels equipaments culturals, de l´esport i el lleure
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
10.02.01

Subsèrie
10.02.01.2738
10.02.01.2739
10.02.01.2740
10.02.01.2741
10.02.01.2742
10.02.01.2743

10.03
10.03.01
10.03.01.2744
10.03.01.2745
10.03.01.2746
10.03.01.2747
10.03.02
10.03.02.2748
10.03.02.2749
10.03.02.2750
10.03.02.2751
10.03.03
10.03.03.2752
10.04
10.04.01
10.04.01.2753
10.04.01.2754
10.04.01.2755
10.04.01.2756
10.04.01.2757
10.04.01.2758
10.05
10.05.01
10.05.01.2759
10.05.01.2760
10.05.01.2761
10.05.01.2762
10.05.01.2763
10.05.01.2764
10.05.01.2765
11

30/8/2018

Denominació
GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS CULTURALS, DE L'ESPORT I EL LLEURE
Comandes de prèstec de fons bibliogràfics
Gestió d´equipaments culturals
Gestió d´equipaments culturals, esportius i de lleure (entrada genèrica)
Gestió d´equipaments de lleure
Gestió d´equipaments esportius
Instruments de descripció de fons bibliogràfics
Activitats culturals
FESTES I ESPECTACLES
Organització d´activitats commemoratives
Organització de festes i espectacles
Organització de la Festa Major
Organització del cicle festiu popular
PROMOCIÓ DE LA CULTURA, LA RECERCA I LA CREATIVITAT
Organització d´activitats i iniciatives culturals
Organització de concursos i premis
Organització de jornades, cursos, conferències i tallers
Visites guiades
ACCIONS DE DEFENSA DE LA LLENGUA
Foment de la llengua catalana / occitana
Activitats esportives i de lleure
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
Col.laboracions en activitats esportives i de lleure no organitzades per l´ajuntament
Organització d´activitats d´estiu
Organització d´activitats esportives
Organització d´activitats esportives i de lleure (entrada genèrica)
Organització d´activitats per a la joventut (lleure)
Sol.licituds d´inscripció a les activitats d´estiu
Patrimoni cultural
PATRIMONI CULTURAL
Cartes arqueològiques
Declaracions de béns culturals d´interès local (BCIL)
Declaracions de béns culturals d´interès nacional (BCIN)
Excavacions arqueològiques
Expedients de patrimoni historicoartístic i natural
Expedients del patrimoni immaterial
Inventaris o catàlegs dels béns que conformen el patrimoni cultural
SERVEIS PER A L´EDUCACIÓ

Pàgina 42 de 48

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció
11.01

Sèrie documental

Subsèrie

11.01.01
11.01.01.2766
11.01.01.2767
11.01.01.2768
11.01.01.2769
11.01.01.2770
11.01.01.2771
11.01.01.2772
11.01.01.2773
11.01.01.2774
11.01.01.2775
11.01.01.2776
11.01.01.2777
11.01.01.2778
11.01.01.2779
11.01.01.2780
11.01.01.2781
11.01.01.2782
11.01.01.2783
11.02
11.02.01
11.02.01.2785
11.02.01.2786
11.02.01.2787
11.02.01.2788
11.02.01.2789
11.02.01.2790
11.02.01.2791
11.02.01.2792
11.02.02
11.02.02.2793
11.02.02.2794
11.02.02.2795
11.02.02.2796
11.02.03
11.02.03.2797
11.02.03.2798

30/8/2018

Denominació
Planificació i control escolar
PLANIFICACIÓ I CONTROL ESCOLAR
Ajuts i beques
Calendaris escolars
Campanyes educatives
Canvis d´alumnes de centre per conflictivitat
Expedients d´alumnes amb necessitats especials (CDIAP)
Formació i reciclatge del professorat
Fulls de preinscripció d´escolars
Fulls d´inspecció de rutes de transport escolar
Gestió de l´absentisme escolar
Gestió del servei públic de transport escolar
Mapes escolars
Matriculacions d´alumnes als centres educatius
Orientació pedagògica
Planificació d´activitats extraescolars
Planificació i coordinació de l´escolarització
Plans d´estudis
Plans i programes educatius
Projectes d´innovació pedagògica
Gestió dels centres educatius propis
PLANS I PROGRAMES DE CENTRES EDUCATIUS PROPIS
Jornada de portes obertes en centres educatius
Llibres de visites de la inspecció dels centres educatius
Plans anuals dels centres educatius (PAC)
Programacions i unitats didàctiques
Programes d´assignatures
Projectes curriculars dels centes edicatius (PCC)
Projectes educatius de centres educatius (PEC)
Reunions dels docents dels centres educatius amb les famílies
ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS PROPIS
Actes de notes escolars
Expedients d´alumnes
Registre d´alumnes de centres educatius
Registre d´escolars
SERVEIS COMPLEMENTARIS EN CENTRES EDUCATIUS PROPIS
Control de menús escolars
Servei d´acollida
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
11.02.03.2799
11.02.03.2800

11.02.04
11.02.04.2802
11.02.04.2803
12
12.01
12.01.01
12.01.01.2806
12.01.01.2807
12.01.01.2808
12.01.01.2809
12.01.01.2810
12.02
12.02.01
12.02.01.2811
12.02.01.2812
12.02.01.2813
12.02.01.2814
12.03
12.03.01
12.03.01.2819
12.03.01.2820
12.03.01.2821
12.03.01.2822
12.03.01.2823
12.03.01.2824
12.03.01.2825
12.03.01.2826
12.03.01.2827
12.03.01.2828
12.03.01.2829
12.03.01.2830
12.04
12.04.01
12.04.01.2838
12.04.01.2839
12.04.01.2840

30/8/2018

Denominació
Servei de logopèdia
Servei de mediació escolar
ÒRGANS DE GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PROPIS
Consells escolars de centres educatius propis
Equips directius de centres educatius
SERVEIS PER AL BENESTAR I LA SALUT
Planificació dels serveis per al benestar i la salut
PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS PER AL BENESTAR I LA SALUT
Mapes d´atenció social primària
Plans i programes d´atenció i promoció social
Plans i programes sanitaris
Programes anuals d´activitats de centres assistèncials per a gent gran i persones discapacitades
Protocols d´actuació de centres assistencials
Gestió dels equipaments per al benestar i la salut
GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS PER AL BENESTAR I LA SALUT
Gestió dels equipaments per al benestar i la salut (entrada genèrica)
Registre d´atenció diària a persones usuàries de centres assistencials per a gent gran i persones discapacitades
Registre de persones assistides en centres assistencials
Registre de visites
Promoció i protecció de la salut
ACTUACIONS I PROGRAMES DE SALUT
Atenció a la salut sexual i reproductiva
Campanyes contra les drogodependències
Campanyes de donació de sang
Campanyes de prevenció de càries dentals
Campanyes de salut
Campanyes per fomentar el consum de fruita
Campanyes per fomentar el consum de làctics
Campanyes periòdiques de vacunació
Centres de dia
Expedients de persones assistides a centres per a a gent gran i persones discapacitades
Padrons i registres de malalts atesos
Revisions mèdiques escolars
Atenció al benestar social
EXPEDIENTS PERSONALS I FAMILIARS
Admissions a centres assistencials per a gent gran i persones discapacitades
Expedients personals del Programa d´Inseció Sociolaboral
Expedients personals i familiars generals per benestar social
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
12.04.02

Subsèrie
12.04.02.2841
12.04.02.2842
12.04.02.2843
12.04.02.2844
12.04.02.2845
12.04.02.2846
12.04.02.2847
12.04.02.2848

12.04.03
12.04.03.2849
12.04.03.2850
12.04.03.2851
12.04.03.2852
12.04.03.2853
12.04.03.2854
12.04.03.2855
12.04.03.2856
12.04.03.2857
12.04.03.2858
12.04.03.2859
12.04.03.2860
12.04.03.2861
12.04.03.2862
12.04.03.2863
12.04.03.2864
12.04.03.2865
12.04.03.2866
12.04.03.2867
12.04.03.2868
12.04.03.2869
12.04.03.2870
12.04.03.2871
12.04.03.2872
12.04.03.2873
12.05
12.05.01
12.05.01.2889

30/8/2018

Denominació
ATENCIÓ A L'AUTONOMIA
Atenció a la dependència
Atenció domiciliària
Banc d´ajudes tècniques
Concessions de bonificació al transport públic
Servei de teleassistència
Servei de transport adaptat
Sol.licituds de targetes d´aparcament per a persones amb discapacitat
Suport als cuidadors
ATENCIÓ A LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Ajuts al menjador
Ajuts al transport escolar
Ajuts familiars o personals
Ajuts per adquisició de llibres escolars
Ajuts per assistència a colònies i campaments
Atenció a la dona
Atenció a la família
Atenció a la immigració i a la ciutadania
Atenció a la infància i l´adolescència
Atenció a les víctimes de violència domèstica
Atenció a transeünts
Atenció al ciutadà i convivència
Atenció als refugiats i víctimes de guerra
Banc d´aliments
Beques de menjador
Beques d´escola bressol
Informes d´arrelament social
Informes del sevei d´assistència social
Informes per al reagrupament familiar i inclusió social
Menjador social
Padrons i registres de les persones amb necessitats d´atenció social
Prestacions econòmiques d´urgència social
Expedients de derivació servei de mediació ciutadana (entrada genèrica)
Ajuts socials (entrada genèrica)
Activitats i projectes socials (entrada genèrica)
Habitatge social
HABITATGE SOCIAL
Adquisicions d´habitatges de promoció pública
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
12.05.01.2890
12.05.01.2891
12.05.01.2892
12.05.01.2893
12.05.01.2894
12.05.01.2895

12.06
12.06.01
12.06.01.2867
12.06.01.2896
12.07
12.07.01
12.07.01.2898
12.07.01.2899
12.07.01.2900
12.07.01.2901
12.07.01.2902
12.07.01.2903
12.07.01.2904
12.07.01.2905
12.07.01.2906
12.07.01.2907
12.07.01.2908
12.07.01.2909
12.07.02
12.07.02.2910
12.07.02.2911
12.07.02.2912
12.07.02.2913
12.07.02.2914
12.07.02.2915
12.07.02.2916
12.07.02.2917
13
13.01
13.01.01
13.01.01.2918
13.01.01.2919

30/8/2018

Denominació
Borsa d´habitatges de lloguer
Concessions d´habitatges de promoció pública en règim de lloguer
Gestió de promocions no pròpies
Promoció social d´habitatges buits o permanentment desocupats
Registre de sol.licituds d´habitatges de promoció pública
Sol.licituds d´habitatge en règim de lloguer
Cooperació i solidaritat
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Cooperació i solidaritat
Campanyes de sensibilització en matèria de cooperació i solidaritat
Gestió dels serveis funeraris
GESTIÓ DE LA TITULARITAT DE LES SEPULTURES
Arrendaments i concessions de ninxols
Canvis de titularitat de sepultures
Desnonaments de sepultures de lloguer
Desnonaments de sepultures de propietat
Registre d´arrendaments i concessió de nínxols
Registre de concessions temporals de sepultures
Registre de nínxols del cementiri
Registre de títols de nínxols del cementiri
Registre general de sepultures i parcel.les
Renuncies de concessions i arrendaments de nínxols
Títols del cementiri
Transmissions de drets de sepultura
ENTERRAMENTS
Contractacions de serveis funeraris
Exhumacions de cadàvers pel trasllat de sepultura o incineració sense la presència de la família
Exhumacions i inhumacions de cadàvers
Incineracions de cadàvers
Registre d´exhumacions i trasllats de dadàvers
Registre d´incineracions de cadàvers
Registre d´inhumacions de cadàvers
Trasllat de restes
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
Planificació de la seguretat i protecció ciutadana
PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
Activacions de plans d´emergència
Estadístiques d´actuació del Servei d´Incendis i Salvament
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental

Subsèrie
13.01.01.2920
13.01.01.2921
13.01.01.2922
13.01.01.2923
13.01.01.2924
13.01.01.2925
13.01.01.2926

13.02
13.02.01
13.02.01.2927
13.02.01.2928
13.02.01.2929
13.02.01.2930
13.02.01.2931
13.02.01.2932
13.02.01.2933
13.02.01.2934
13.02.01.2935
13.02.01.2936
13.02.01.2937
13.02.01.2938
13.02.01.2939
13.02.01.2940
13.02.01.2941
13.02.01.2942
13.02.01.2943
13.02.01.2944
13.02.01.2945
13.02.01.2946
13.02.01.2947
13.02.01.2948
13.02.01.2949
13.02.01.2950
13.03
13.03.01
13.03.01.2952
13.03.01.2953
13.04

30/8/2018

Denominació
Foment de la societat cívica
Informes sobre plans d´autoprotecció de tercers
Plans de protecció civil especials
Plans de protecció civil territorials
Plans de seguretat ciutadana
Plans especials d´emergència municipal
Programes de seguretat ciutadana
Actuacions dels cossos de seguretat i protecció ciutadana
ACTUACIONS DELS COSSOS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
Al.legacions a denúncies de trànsit
Atestats de la policia local
Comunicats de serveis (de guàrdia maritima)
Comunicats de serveis (de guàrdia rural)
Comunicats de serveis (de la policia local)
Declaracions d´objectes perduts
Denúncies de trànsit
Denúncies presentades a la policia local
Informes contingents de la policia local sol.licitats per altres administracions públiques
Informes d´accidents de trànsit per part de la policia local a les companyies d´assegurances
Intervencions i comisos de la policia local
Llistes de denúncies de trànsit de la policia local en via de constrenyiment
Minutes de la policia local per actuacions com a policia judicial
Notificacions judicials
Queixes a la policia local
Recursos administratius contra les denúncies de trànsit
Registre d´atestats de la policia local
Registre de citacions judicials a agents de la policia local
Registre de denúncies de trànsit
Registre de minutes
Registre del dipòsit de vehicles i altres béns
Registre d´objectes perduts
Relacions de la policia local amb altres cossos de seguretat
Expedients sancionadors per infracció ordenança municipal de convivencia i civisme
Control de les persones detingudes
CONTROL DE LES PERSONES DETINGUDES
Gestió de la presó / dipòsit de detinguts
Registre de detencions i arrestos
Control d´armes
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Quadre de classificació

Arxiu

Secció

Subsecció

Sèrie documental
13.04.01

Subsèrie
13.04.01.2957
13.04.01.2958

30/8/2018

Denominació
CONTROL D'ARMES
Permisos d´armes
Registre d´armes
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