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05/1C.XXVI  CAUSES I NEGOCIS JURÍDICS DEL SÍNDIC  

Els volums d’aquesta sèrie contenen informacions sobre les causes i plets i altres negocis 

jurídics que el síndic de la ciutat duia a terme en nom del Consell. Per una banda, als volums 

1, 3 i 4 s’hi relacionen –al volum 1 de manera més resumida, als volums 3 i 4 de manera més 

ampliada– els plets en els quals la Ciutat era part implicada, tant activa (acusadora) com 

passiva (acusada), i en les quals el síndic actuava com a representant seu. En el cas dels 

volums 3 i 4 el síndic era el notari Esteve Gilabert Bruniquer. Per la seva banda, el volum 2 

conté la relació dels assumptes jurídics a realitzar per part del síndic en el procés de 

capbrevació dels béns de la ciutat l’any 1579.  

 

Signatura Descripció Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 

Observacions 

1C.XXVI-1 Libre de las causas y plets 

porte la ciutat de Bachinona, 

axí active com pasive, tant en 

la Real Audièntia com en altres 

tribunals, ab algunes 

conclusions de les causes 

s’eran declarades en favor de 

la ciutat 

01-01-1550 a 

14-11-1554 

  Codi antic 

1C.XIX-2 

1C.XXVI-2 Repertorium negoçiorum toçius 

capbrevacionis civitatis 

Barcinone, sindico exhistente 

Petro Llorens, notario cive 

Barchinone, respectu prefate 

capibrevacionis et causarum 

eiusdem  

01-01-1579-

31-12-1579 

  Codi antic 

1C.XIX-26 

1C.XXVI-3 Primer libre de las causes del 

syndic de la ciutat de 

Barcelona de temps de mi, 

Steve Gilabert Bruniquer, 

notari públic de Barcelona, 

syndic de la ciutat, extret per 

mort de mossèn Joan Sala, 

notari de Barcelona, a 25 

d’abril de 1608, y etiam 

algunes del temps passat, 

encara que sien finides 

25-04-1608 a 

08-10-1618 

  Codi antic 

1C.XIX-3 
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1C.XXVI-4 Llibre segon de las causes del 

syndic de la ciutat de 

Barcelona de temps de Steve 

Gilabert Bruniquer, notari de 

Barcelona, syndic de la ciutat, 

1619, si bé s’i aiustaran altres 

de temps atràs 

04-12-1618 a 

15-06-1629 

  Codi antic 

1C.XIX-4 

 


