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10.01/1E.VII Llibre de l’Interventor 

 

Signatura Descripció D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.VII-01 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1794 31/12/1794 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-02 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1795 31/12/1795 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-03 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1796 31/12/1796 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-04 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1797 31/12/1797 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-05 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1798 31/12/1798 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-06 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1799 31/12/1799 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 
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1E.VII-07 Llibre de l'Interventor del Pa. 01/01/1800 15/11/1800 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-08 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 01/01/1801 24/12/1801 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-09 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 30/12/1801 30/12/1802 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-10 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 01/01/1803 29/12/1803 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-11 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 01/01/1804 31/12/1804 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-12 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 01/01/1805 31/12/1805 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

1E.VII-13 
Llibre del senyor Interventor del 
Pa. 23/12/1806 16/01/1807 

Llibre de càrrecs i despeses mensuals de la caixa del Pastim, 
detallant el concepte del moviment, el dia efectuat, de qui es 
rep el càrrec o a qui se li fa el pagament i la quantitat que 
s'executa. Verificació del llibre de caixa del Pastim. 

1 volum 

 

 

 


