QdC Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Unitat d'Arxiu i Documentació - 2018/2019 - Llista per sèrie documental.

ANNEX: LLISTA DE SÈRIES DOCUMENTALS
Ordre: codi sèrie documental

codi
M102
M103
M104
M105
M106
M114
M196
M197
M198
M211
M212
M213
M214
M215
M216
M221
M222
M223
M224
M225
M226
M227
M229
M230
M231
M235
M235
M236
M242
M244
M252
M253
M254
M255
M256
M257
M258
M261
M262
M263
M264
M265

títol
Constitució, creació i supressió d'ens
Delegació, assumpció, creació i encomana de competències i serveis
Dispensa, anul·lació i conflictes de competències i serveis
Denominació, tractament, simbologia municipal i registre de l’ens local
Cartipàs: nomenaments, delegacions, substitucions, creació òrgans
Comissió especial de comptes
Comissió informativa de Governança i qualitat democràtica
Comissió informativa de Territori,desenvolupament econòmic,ciutat sostenible
Comissió informativa d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora
Consell de Barri Camps Blancs
Consell de Barri Casablanca
Consell de Barri Centre
Consell de Barri Ciutat Cooperativa - Molí Nou
Consell de Barri Marianao
Consell de Barri Vinyets - Molí Vell
Consell Municipal d'Agricultura
Consell Municipal de Ciutat
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Consell Municipal de les Dones
Consell Municipal Econòmic i Social
Consell Municipal Escolar
Consell Municipal de l'Esport
Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat
Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic
Consell Municipal de Cultura
Junta de portaveus
Consell Municipal dels Infants
Junta local de seguretat
Queixes a la Sindicatura de greuges
Recomanacions de la Sindicatura de greuges
Grup municipal Convergència i Unió
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Grup municipal Iniciativa per Catalunya/Els Verds/EU
Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Grup municipal Partit Popular
Grup municipal Ciutadans
Grup municipal Gent de Sant Boi
Registre d'interessos
Expedients dels membres de la corporació
Credencials dels regidors
Retribucions i règim de dedicació
Reunions de grups i regidors
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M271
M272
M273
M275
M278
M281
M282
M283
M284
M285
M286
M287
M288
M502
M551
M552
M554
M600
N110
N111
N112
N141
N142
N143
N144
N145
N146
N147
N148
N152
N154
N155
N156
N157
N158
N159
N160
N161
N162
N165
N166
N167

títol
Plans, programes i projectes de govern
Plans quadriennals / Pla d'actuació municipal / PAM
Reflexions polítiques i d'actualitat
Reculls estadístics (Sant Boi en xifres, població activa, etc.)
Estudis, informes, reculls d’opinió, qüestionaris, enquestes
Sol·licituds de paraula al ple
Precs, preguntes i interpel·lacions
Mocions de censura
Qüestió de confiança
Mocions, proposicions i esmenes
Consultes populars
Processos d’informació i debat amb la ciutadania
Registre de grups d'interès
Reunions, comissions i d’altres d’àmbit municipal
Nomenaments per a projectes i reunions supramunicipals
Adhesió a acords de Ple i trasllat d'acords
Adhesió a entitats i projectes supramunicipals
Reunions, comissions i d'altres d'àmbit supramunicipal
Alcaldia / Tinences / Regidories delegades
Ple municipal
Junta de govern local / Comissió de govern
Comissió tècnica municipal transversal territorial
Subcomissió de seguretat, accés i avaluació de documents
Comissió d’organització del treball
Comissió de valoració de llocs de treball
Comissió d’igualtat
Comissió paritària de seguiment i interpretació
Comissió de formació
Comissió d'estudi del dret d'accés a la informació i transparència
Manuals de procediment
Procediments administratius
Impresos, formularis i models
Directrius, instruccions i circulars
Directoris, taules corporatives, llista de tercers
Normalització de dades
Sol·licituds de treball, ordres de servei i intervencions
Projectes d'organització i millora
Correcció lingüística i traducció
Sistemes i processos
Indicadors de gestió
Programació / planificació / propostes d’actuació
Estudis de viabilitat
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N168
N169
N170
N171
N172
N174
N176
N181
N182
N184
N185
N186
N190
N191
N203
N204
N205
N210
N211
N212
N213
N215
N216
N218
N222
N223
N224
N226
N227
N228
N232
N234
N236
N252
N254
N272
N281
N282
N283
N284
N285
N302

títol
Memòria anual
Informes de gestió, estudis, estadístiques, enquesta dels serveis
Inventari de programes i activitats
Catàleg de serveis
Agendes / Sol·licituds d’entrevistes
Organigrama municipal
Auditories, inspeccions, fiscalització, anàlisis de risc
Reunions comandaments
Coordinació d'Àrees
Reunions de les àrees
Reunions de departaments / serveis / unitats orgàniques
Despatxos
Protocols de gestió i bones pràctiques
Creació de comissions i nomenaments
Quadre de classificació QdC
Quadre de descripció i metadades QdD
Avaluació de documents
Transferències documentals
Eliminació de documents
Quadre d'instal·lació: organització dipòsits i repositoris
Disposició de documents: resegellat, digitalització, etc.
Gestió de documents bibliogràfics i normativa
Subscripció a publicacions, revistes i bases de dades
Gestió d’imatges i documents àudiovisuals
Accés a la informació, dades i documents
Accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades personals
Registre d'activitats de tractament de dades personals i fitxers
Registre d’incidències d’accés als documents
Registre d’usuaris i control d’accessos al sistema informàtic i dipòsits
Acords de confidencialitat
Administració de recursos i sistemes informàtics
Suport a usuaris d'informàtica
Elaboració, implantació, manteniment d'aplicacions informàtiques
Telèfon/SMS
Correu electrònic i ordinari
Tauler d’edictes i anuncis
Registre d'entrada
Registre de sortida
Seu electrònica/Portal de transparència
Registre d'apoderaments
Registre interadministratiu
Visites i sol·licituds de reunions i entrevistes
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N303
N307
N308
N309
N310
N311
N312
N316
N317
N318
N321
N322
N323
N325
N327
N328
N330
N331
N332
N333
N334
N335
N336
N337
N338
N341
N342
N351
N352
N382
N392
N393
N394
N396
N397
N398
N402
N403
N404
N406
N407
N408

títol
Saludes, felicitacions, queixes, condols, agraïments, etc.
Actes de benvinguda a la comunitat
Organització d'actes de protocol
Homenatges, commemoracions, distincions, premis
Casaments civils
Agermanaments, actes de solidaritat i adhesions, manifestos
Invitacions i assistència a actes
Guies, plànols, cartells
Edició de llibres
Material informatiu divers: cartells, tríptics
Viure Sant Boi
Sant Boi Informa
Bans municipals
Web municipal
Campanyes publicitàries i de sensibilització
Articles, notes i rodes de premsa, entrevistes, audiències i actes informatius
Reculls de fotografies
Reculls de premsa
Registre de ciutadans per informació SMS i d’altres
Altes, baixes i modificacions al registre de ciutadans
Carpeta ciutadana
Xarxes socials
Calendari i agenda d’activitats ciutadanes
Queixes i suggeriments
Qüestió ètica
Butlletins temàtics
Imatge corporativa
Altes, baixes i modificacions al Registre d'Entitats
Registre d'Entitats
Subvenció "Programa millora"
Guions de Ràdio
Programació
Programes
Fons sonor de la Ràdio
Legalització i concessió emissora
Relacions i correspondència externa
Oferta d'ocupació pública
Borsa de treball
Selecció de personal: oposicions, concursos, promocions
Selecció de personal: expedient per sol·licitud
Contractació i nomenaments: funcionaris, laborals, temporals, interins
Plans d'ocupació / plans de col·laboració
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N413
N415
N417
N418
N419
N420
N421
N423
N427
N436
N437
N438
N441
N442
N444
N452
N453
N454
N455
N460
N462
N463
N472
N474
N476
N478
N481
N482
N484
N485
N487
N488
N490
N492
N494
N495
N496
N497
N501
N504
N511
N514

títol
Dotació per adscripcions, permutes, reingressos
Sortides de personal (excedències,comissions,baixes,jubilacions,etc.)
Registre de personal i/o llibre de matrícula
Expedients de personal
Comunicacions de dades personals: domiciliacions nòmina, adreça, etc.
Registre de funcionaris habilitats
Nòmina
Variacions de nòmina
Complements, gratificacions, plusos, quotes, primes, triennis...
Deduccions IRPF i altres
Retencions judicials, administratives i altres
Bestretes, préstecs i prestacions socials
Assegurances socials
Ajuts als treballadors –per estudis i altresIndemnitzacions pel servei: dietes ...
Liquidacions TC's
Certificats de retribucions i cotitzacions
Requeriments de la seguretat social
Drets passius, MUFACE i MUNPAL
Llibre de visites d’inspecció
Alta i modificacions a la SS
Alta a mútua d'accidents
Calendari, horari i torns laborals
Identificació del personal
Modificacions horàries
Incidències horàries: bossa, hores extres, etc.
Baixes i altes per incapacitat laboral transitòria
Comunicats d'accidents de treball i malalties professionals
Serveis mèdics: consultori
Pla de pensions
Uniformes
Us d'armes
Vacances
Permisos retribuïts i no retribuïts
Compatibilitats laborals
Revisió mèdica
Servei d'atenció psicològica
Serveis lúdico-culturals
Activitats de formació
Informació de cursos, jornades i seminaris
Informacions reservades
Expedients disciplinaris
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N516
N522
N523
N524
N525
N526
N527
N530
N531
N532
N553
N554
N555
N556
N562
N564
N566
N592
N593
N594
N595
N602
N603
N604
N605
N606
N607
N608
N609
N610
N612
N614
N622
N623
N626
N627
N628
N630
N640
N641
N661
N662

títol
Participació en processos selectius d’altres administracions
Eleccions sindicals
Representació sindical
Assemblees
Convenis laborals i acords
Estudiants en pràctiques i becaris
Manifestacions i reivindicacions sindicals
Conciliació i mediació de conflictes laborals
Mesa General de Negociació de matèries comunes
Mesa General de Negociació del Personal Funcionari
Avaluació de riscos laborals i propostes de millora
Investigació d'accidents laborals i denúncies
Comitè de seguretat i salut laboral
Comissió directiva de prevenció de riscos laborals
Plantilla municipal
Relació de llocs de treball -RLLTModificacions i valoracions de llocs de treball
Intranet municipal
Ajunt@info: revista de comunicació interna
Ajuntaflaix: circular d'informació interna
Butlletins i fulls informatius laborals
Procediment sancionador administratiu
Procediments civils
Procediments laborals
Procediments penals
Recursos d'inconstitucionalitat
Conflictes de competències interadministratives
Recursos d'empara
Procediment econòmic-administratiu
Recursos contenciosos
Atorgament de poder per a plets
Citacions a representants de l’administració
Reclamacions patrimonials
Reclamacions per danys al patrimoni municipal
Estatuts
Bases, normes, protocols, instruccions, pla tresoreria
Codis
Reglaments municipals
Ordenances municipals
Ordenances fiscals i preus públics
Comissió qualificadora de subvencions
Convenis i subvencions de col·laboració administrativa
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N663
N664
N666
N691
N692
N694
N702
N703
N704
N715
N720
N721
N726
N727
N730
N731
N732
N736
N750
N760
N762
N765
N773
N774
N775
N776
N778
N781
N782
N783
N784
N787
N791
N792
N793
N794
N795
N796
N802
N803
N805
N806

títol
Convenis amb les entitats
Subvencions a entitats
Concursos per subvencions de foment
Signatures i certificats (electròniques i en paper)
Validació, compulsa i autenticació de documents
Volants, certificats i diligències
Adquisició de béns mobles per compra, lloguer, dipòsit, etc.
Comandes de material de les unitats
Comandes als proveïdors
Dossier i catàleg de proveïdors
Inventari de béns mobles
Rectificació, comprovació i canvis a l’inventari de béns immobles
Manteniment de béns mobles
Comunicats d'avaries de béns mobles
Gestió de magatzem
Inspecció béns mobles: aparells elevadors, instal·lacions, equips, etc.
Sol·licituds d’ús de bens mobles
Sortida de béns mobles (cessió, lloguer, préstec, destrucció, venda)
Adquisició i recuperació de béns immobles i drets
Inventari de béns immobles
Rectificació, comprovació i canvis a l’inventari de béns immobles
Construcció i adequació de béns immobles
Manteniment de béns immobles
Comunicat d'avaries de béns immobles
Seguretat, vigilància i control de béns immobles
Assegurances i garanties
Sol·licituds d’ús de béns i sales
Alienació de béns immobles per subhasta, concurs, permutes
Cessió d'ús temporal (gratuïtes, concessió, arrendament, ...)
Canvis d’afectació
Venda i altres sortides de béns immobles
Concessions demanials de mercats
Òrgans de direcció i gestió
Sol·licituds d’ús de béns i sales
Control de consums i ús de béns municipals
Horaris i normativa de gestió
Programació d’activitats, serveis, sales, espais
Usuaris de l’equipament
Contractes d’obres
Contractes de subministrament
Contractes de serveis
Contractes de concessió d’obra pública
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N807
N808
N811
N818
N822
N839
N841
N842
N843
N844
N846
N847
N848
N849
N852
N854
N862
N864
N866
N868
N882
N883
N891
N892
N893
N895
N896
N897
N898
N899
N902
N904
N905
N908
N909
N911
N912
N914
N920
N942
N945
N952

títol
Contractes de gestió dels serveis públics
Contractes de col·laboració público-privada
Contractes privats
Registre i expedients de contractistes
Elaboració, aprovació i pròrroga del pressupost
Liquidació del pressupost
Control de les partides pressupostàries
Notes d'objecció de la intervenció
Auditories i inspeccions del pressupost
Compte general
Modificacions de crèdit
Incorporació de romanent
Generació de crèdit
Reconeixement extrajudicial de crèdit
Ordres d’ingrés
Tipus d’ingressos
Registre d’operacions comptables
Llibres de comptabilitat principal
Llibres de comptabilitat auxiliar
Resum diari d'ingressos/caixa
Registre de factures
Documents comptables: factures
Gestió de petites despeses
Ordres o manaments de pagament
Assignacions / Aportacions
Bestretes de caixa fix
Rendició de comptes/Informes trimestrals de tresoreria
Provisió de fons
Actes d’arqueig
Embargaments i retenció de crèdits
Obertura i tancament de comptes
Transferències i moviments bancaris
Extractes de comptes
Targetes de crèdit
Xecs bancaris i talons
Contractació de productes bancaris
Dipòsit de garanties i fiances (efectiu, aval, assegurances)
Comunicació de dades bancàries
Reducció preu públic per l'ús d'instal·lacions esportives
Calendari de cobrament i guia del contribuent
Fitxer de titulars de tributs
Cens/padró/matrícula tributària/llistes
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N953
N954
N955
N956
N957
N959
N961
N965
N976
N977
N978
N980
N985
N990
N992
N995
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X110
X111
X112
X113
X114
X115
X116
X117
X119
X120
X122
X124
X125
X126
X127
X129
X130
X131
X135

títol
Declaracions d'alta de tributs
Declaracions de baixa de tributs
Modificacions/actualitzacions tributàries (titularitat, subjecte, quota)
Liquidacions / ingrés directe / notificacions / liquidacions conjuntes
Beneficis fiscals: exempcions, bonificacions
Fraccionaments i ajornaments de tributs
Subvencions tributàries
Anul·lacions/devolucions/prescripcions
Relacions certificades de deutors
Certificacions de descobert
Expedients de constrenyiment
Embargaments de la recaptació
Consulta i revisió d'actes tributaris
Inspecció tributària
Sancions per infraccions tributàries
Certificats i informes tributaris
Planejament supramunicipal/Plans directors
Planejament general municipal/Plans d'ordenació urbanística/MPGM
Plans de millora urbana
Programes d'actuació urbanística
Plans parcials/Plans parcials de delimitació
Plans especials
Estudis de detall i/o avantprojecte d'unitats edificatòries
Delimitació de polígon o d'unitat d'actuació
Gestió urbanística sistemàtica (compensació, cooperació, reparcel.lació ...)
Entitats urbanístiques
Projectes d’edificació i usos en sòl no urbanitzable
Memòries valorades
Projectes d'obres d'urbanització
Projectes d'obres municipals ordinàries
Obres d'infrastructura lineal
Informes urbanístics
Consultes i qualificacions urbanístics
Llicències de parcel·lació
Llicències d'obres majors
Llicències d'obres mitjanes
Llicències d'obres menors
Assabentats d'obres
Registre municipal de solars
Expedients de valoració
Subvencions de rehabilitació d'edificis i d'habitatges
Ordres d’execució
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X145
X152
X153
X154
X162
X163
X166
X168
X169
X170
X172
X173
X174
X175
X176
X177
X180
X181
X182
X183
X203
X204
X205
X206
X207
X208
X210
X212
X213
X217
X218
X222
X224
X227
X229
X243
X244
X245
X246
X247
X249
X252

títol
Test, inspeccions i informes d’habitatges
Comunicats i incidències
Planificació de les actuacions del manteniment de la ciutat i el territori
Actuacions de manteniment
Mapa de senyalització i ordenació de la via pública
Canvis de senyalització i ordenació viària
Llicències d’obres a la via pública
Llicències d'ús de guals
Reserves d'aparcament - mobilitat reduïda
Targeta d'accés zona de vianats
Reserva aparcament per llicència d'obres
Activitats a la via pública a iniciativa ciutadana
Activitat extraordinàries d'empreses i comerços
Autoritzacions temporals d'estacionament i talls de carrer
Zona de càrrega i descàrrega per activitats
Activitats a la via pública promogudes per l'Ajuntament
Convenis urbanístics
Seguiment i elaboració d’estudis supramunicipals
Obres d’edificació d’àmbit supramunicipal
Seguiment d’obres d'infrastructura
Llicències d'activitats classificades –baixaLlicències d'activitats no classificades –baixaCertificats de compatibilitat d'activitats
Autoritzacions ambientals
Llicències ambientals
Comunicació exercici d'activitat
Revisió i/o adequació d’activitats
Informació prèvia de disciplina
Expedient de disciplina urbanística i d’activitats
Informe preventiu d’activitats en materia seguretat contra incendis
Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Recollida de residus (domicili, comercial, específica)
Ocupació i ús d’horts lúdics
Sol·licituds serveis de neteja: pintades al carrer, graffitis, solars, etc.
Transport de residus
Cens d'animals
Denúncies higienico-sanitàries
Llicència de tinença d'animals potencialment perillosos
Recollida d'animals, control de plagues i tractaments DDT
Control d'agressions d'animals (mossegades i altres)
Autoritzacions de caça i captura
Registre d’animals al refugi
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X261
X262
X263
X272
X275
X276
X277
X278
X279
X282
X284
X285
X291
X292
X292
X293
X293
X294
X303
X304
X306
X307
X313
X314
X315
X316
X318
X322
X326
X328
X332
X338
X342
X344
X350
X352
X353
X355
X356
X361
X362
X364

títol
Autoritzacions sanitàries
Fulls de desinfecció d'aigües de consum públic
Control sanitari d'indústries i productes alimentaris
Concessions, modificacions, transmissió, pròrroga i lloguer de sepultures
Registre d'inhumacions, incineracions, exhumacions i trasllats
Sol·licituds i llicències d'inhumacions i incineracions
Trasllat i exhumació de cadàvers
Certificats d'inhumacions i incineracions
Enterraments per manca de recursos
Prevenció i control de la contaminació
Plans i projectes per a la millora de l’entorn i prevenció d’incendis
Manteniment, vigilància i senyalització de l’entorn natural i agrari
Immobilitzacions i abandonament de vehicles
Objectes perduts i troballes
Autoritzacions d’aprofitament forestal
Dipòsit de vehicles
Autoritzacions d’accés a l’entorn
Autoritzacions per fer foc
Sol·licituds de parades a la Fira
Fixació de lloc i perímetre de les parades
Espai municipal a la Fira de la Puríssima
Activitats de promoció de la Fira de la Puríssima
Expedients de parades dels mercats municipals
Sol·licituds de concessions de parades als mercats
Comissions mixtes dels mercats municipals
Sol·licituds de parada als mercats ambulants
Ocupació de la via pública amb taules i terrasses
Registre d'adjudicataris
Us via pública amb lucre: circs, atraccions, fires.
Venda productes temporada (Palma,S.Jordi,Tots Sants,castanyada,Nadal)
Ocupacions per concurs: gelats, tanques, castanyes, ONCE, quioscs
Publicitat dinàmica i venda domiciliària
Calendari horari comercial/laboral
Sol·licituds de modificació horària
Expedients de mobilitat
Transport de mercaderies
Línies regulars: establiment, modificació, horaris
Parades de les línies regulars
Preus i bitllets de les línies regulars
Registre d’empreses i activitats professionals
Promoció de l'activitat agrícola
Promoció del comerç
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X369
X370
X371
X372
X373
X374
X375
X377
X378
X379
X384
X385
X388
X390
X404
X406
X412
X413
X414
X433
X434
X437
X438
X439
X446
X447
X448
X449
X461
X470
X478
X503
X504
X505
X506
X507
X508
X509
X512
X515
X516
X518

títol
Assessorament a empreses
Orientació professional
Borsa de treball
Ofertes de treball
Plans d'ocupació i d'integració al treball
Subvencions per al foment de l'ocupació.
Expedients personals d'ocupació i autoocupació
Organització dels cursos
Inscripció i matrícula
Alumnes
Queixes i reclamacions sobre consum
Sol·licituds d'informació i assessorament
Junta arbitral de consum
Inspecció en matèria de consum
Terme municipal (alteració, delimitació, atermenament, amollonament)
Extensió i altitud
Carrerer, nomenclàtor i denominació d'espais i llocs públics
Altes, baixes, i denominacions dels carrers i espais públics
Retolació de carrers, finques i números de policia
Mapa dels districtes, seccions i illes municipals
Modificacions dels districtes, seccions i illes municipals
Àrees bàsiques de salut
Zones escolars
Altres divisions del terme municipal
Expedients de parcel·les cadastrals
Alteracions i modificacions cadastrals
Cartografia cadastral o parcel·laria
Revisions cadastrals
Xarxes (aigua, clavegueram, enllumenat, gas)
Elements urbans (mobiliari, arbres ...)
Mapes de capacitat acústica
Registre administratiu del padró d'habitants
Altes al padró d'habitants
Baixes al padró d'habitants
Modificacions al padró d'habitants
Canvis de domicili al padró d'habitants
Confirmació d’alta i renovació
Trasllat de les variacions padronals INE
Certificats i volants d'empadronament
Rectificacions i/o revisions anuals
Renovacions padronals
Rectificacions del padró d’habitants
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X519
X525
X526
X528
X529
X532
X533
X537
X538
X562
X564
X567
X569
X570
X573
X574
X576
X582
X583
X586
X590
X604
X605
X606
X612
X614
X615
X616
X617
X624
X626
X634
X638
X642
X644
X662
X664
X666
X704
X705
X706
X713

títol
Verificacions i comprovacions del padró d’habitants
Registre de parelles de fet
Registre de parelles de fet: altes, baixes i modificacions
Registre municipal de voluntats anticipades
Registre de voluntats anticipades: altes, baixes i modificacions
Lleves
Informes d'inserció, arrelament social i suficiència d'habitatge
Cens electoral
Reclamacions de cens electoral
Calendari electoral
Candidatures electorals/Partits polítics
Llocs per a la propaganda electoral
Llocs i espais per a actes de campanya electoral
Sol·licituds per a actes de campanya electoral
Relació de col·legis i meses electorals
Infrastructura col·legis electorals
Components de les meses: sorteig, nomenaments i al·legacions
Actes de constitució de les meses electorals
Actes d'escrutini
Resultats electorals i informes
Proclamació dels candidats / credencials
Inventari del patrimoni documental
Inventari del patrimoni museístic
Inventari del patrimoni arquitectònic
Adquisició, intercanvi i dipòsit de patrimoni cultural
Declaració de Bé d'interès cultural i conjunt historic-artístic
Inspecció de patrimoni cultural
Excavacions arqueològiques
Conservació i manteniment de patrimoni cultural
Investigació i recerca
Difusió del Patrimoni cultural
Cicle festiu: reis, carnestoltes, Tres Tombs, Sant Jordi...
Activitats escèniques: teatre, musica, dansa
Concursos i premis literaris i artístics
Exposicions, jornades, conferències i itineraris
Programació i organització dels cursos d'àmbit cultural
Inscripció i/o matrícula a cursos culturals
Activitats de dinamització i promoció cultural
Mapa escolar
Calendari escolar
Expedients i cens d'alumnes
Planificació, programació, currículum escolar, plans i projectes
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X714
X718
X727
X729
X756
X761
X772
X774
X803
X805
X806
X807
X808
X811
X812
X813
X820
X821
X822
X823
X825
X829
X830
X831
X832
X833
X834
X835
X838
X839
X840
X852
X853
X855
X862
X864
X865
X892
X894
X896
X903
X904

títol
Preinscripcions / matrícules
Servei d'orientació pedagògica
Activitats educatives i/o extraescolars
Inspecció educativa
Organització d'activitats esportives
Matriculació i inscripció a les activitats esportives
Organització activitats pel lleure
Matriculació i inscripció a les activitats pel lleure
Sol·licituds d’informació i/o intervenció dels serveis pel benestar i la salut
Expedients familiars/individuals
Informes i certificats de serveis socials
Reconeixement de la situació de dependència
Servei d’assessorament psicològic
Ajuts econòmics
Sol·licitud a institucions i organismes
Sol·licituds de PIRMI
Ajuts a persones amb disminució
Sol·licitud grau de disminució
Beques menjador
Sol·licituds beques Casals d'estiu
Sol·licitud de serveis socials d'atenció a la gent gran (ICASS)
Sol·licitud de teleassistència domiciliària
Sol·licitud de recurs sociosanitari
Sol·licitud d'assessorament jurídic
Sol·licitud projecte per inserció laboral
Targeta d'aparcament - mobilitat reduïda
Sol·licitud del servei d’intèrpret i traducció
Servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda
Ajuts pagament IBI
Mesures contra la pobresa energètica
Beques per a joves
Campanyes/activitats per a la salut: tabac,drogues,fluorització,vacunacions...
Cursos per a la prevenció i promoció de la salut
Revisions mèdiques escolars
Promoció de l'habitatge social
Sol·licituds d'habitatge social
Subvencions al lloguer d'habitatges
Promoció de la cooperació, la solidaritat, el voluntariat i l’associacionisme
Activitats de sensibilització de cooperació i voluntariat
Agermanaments
Plans de protecció civil i especials d’emergència municipal i prevenció
Activitats de prevenció de protecció civil
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X905
X912
X917
X918
X919
X921
X923
X924
X931
X932
X955
X956
X958
X961
X965
X974
X976

títol
Accidents i activació d'un pla de protecció civil
Vigilància d'espais públics, patrimoni, autoritats i persones
Programes i projectes per a la prevenció del delicte
Denúncies i fets delictius
Intervencions, detencions, arrestos i comisos
Permisos d'armes
Informes i actes per la justícia: parador,mitjans de vida,notificacions,citacions
Precinte i desprecinte de vehicles
Accidents i atestats de circulació
Informes d'accidents i atestats de circulació
Denúncies
Expedient sancionador de trànsit
Expedient sancionador de convivència ciutadana
Sancionadors d’acústica
Informes i actes d’inspecció
Mediació ciutadana
Comissió de seguiment del servei de mediació
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