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Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.IV-01 
Manual de la Administració de 
forments de la present ciutat per lo 
any 1692. 

21/08/1692 31/08/1694 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

1 volum 

1E.IV-02 
[Manual de la Administració de 
forments de la present ciutat] 

10/09/1696 14/09/1698 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

1 volum 

1E.IV-03 
Manual del Llibre Major de 
l'Administració del Pastrim per la 
present ciutat 

05/09/1694 06/09/1697 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

1 volum 

1E.IV-04 
[Manual de l'Administració de 
forments de la present ciutat] 

10/09/1698 02/09/1700 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

1 volum 

1E.IV-05 
Manual del Llibre Major de 
l'Administració del Pastrim per la 
present ciutat 

05/09/1700 31/08/1702 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. Inclou índex (rúbrica) del volum. 

1 volum 

1E.IV-06 
[Manual del Llibre Major de 
l'Administració del Pastrim per la 
present ciutat] 

05/09/1702 28/09/1704 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

1 volum 
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1E.IV-07 
[Manual del Llibre Major de 
l'Administració del Pastrim per la 
present ciutat] 

07/10/1704 30/09/1706 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

 

1E.IV-08 
Manual del Llibre Major de la 
Administració dels Forments. 

03/10/1706 07/09/1708 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

 

1E.IV-09 
Manual de l'Administració de 
forments 

08/09/1708 04/10/1710 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

 

1E.IV-11 
Manual de l'Administració dels 
forments. 

01/09/1712 13/11/1713 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

 

1E.IV-12 
Manual de l'Administració dels 
forments. 

30/11/1713 15/11/1714 

Anotacions, per ordre cronològic, dels deutes de l'administració de 
forments (Pastim), de funcionaris d'aquesta administració, del Banc de la 
Ciutat o d'altres funcionaris i òrgans municipals relacionats amb el 
proveïments de blat i de pa a la ciutat. 

 

 


