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05/1C.XXIV  RECURSOS I SENTÈNCIES VERBALS 

 

Els volums d’aquesta sèrie mostren les fases del procediment relatiu a causes verbals actuades 

pel Consell de la Ciutat al segle XVII i principis del XVIII. L’afectat presentava recurs verbal 

contra un particular, un oficial, una confraria, etc., sovint per raó d'un penyorament, segrestos 

i extraccions de béns o bé per una altra raó. Els consellers, en el seu cas, admetien el recurs i 

assignaven un jutge a la causa. A partir de 1648 aquest moment del procediment quedà 

reflectit en un llibre de registre (volum 4). A continuació el jutge designat, un advocat 

assessor del Consell, atenia les raons de les parts i donava el seu parer jurídic als consellers, 

que dictaven sentència (volums 1, 3, 5 i 6). En el cas que alguna de les parts fos disconforme 

amb la resolució, presentava apel·lació, que seguia el seu curs (volum 2). Els volums 1, 3, 5 i 

6 també contenen respostes a apel·lacions i a sol·licituds d’assessorament jurídic fet pels 

Consellers als advocats. Sovint diversos gremis de la ciutat i agremiats apareixen com a parts 

implicades en els recursos. 

 

Signatura Descripció Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 

Observacions 

1C.XXIV-1 Llibre de recosos y sentències 

fetes per los advocats. Antiqus 

27-07-1599 a 

03-10-1647 

  Codi antic 

1C.XIX-8 

1C.XXIV-2 Libre de requestes y 

apel·lacions 

03-03-1616 a 

08-07-1647 

  Codi antic 

1C.XIX-9 

1C.XXIV-3 Liber provisionum recursuum 

verbo actitatorum, anno 1627 

incipiens (Llibre de provisions 

de recursos pledejats de 

paraula, que comença l’any 

1627) 

16-07-1619 a 

05-12-1654 

  Codi antic 

1C.XIX-6 

1C.XXIV-4 Llibre de recosos de la Casa la 

Ciutat. 1648 

23-01-1648 a 

13-01-1670 

  Codi antic 

1C.XIX-7 

1C.XXIV-5 Verbals 16-01-1655 a 

26-05-1684 

  Codi antic 

1B.XXIII-34 

1C.XXIV-6 Verbals 01-01-1705 a 

31-12-1713 

  Codi antic 

1B.XXIII-39 

 

 


