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10.01/1E.XII Llibre de càrrec i data del pa 

 

Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XII-01 Llibre de l'Administració del Pa. 01/01/1757 31/12/1757 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. Al foli 1 comença el detall dels càrrecs 
efectuats al caixer i al foli 48, el detall de les dates. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quin concepte. Inclou al final els pagaments dels 
sous als funcionaris del consistori dedicats al proveïment. 
Organitzat cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-02 Llibre de l'Administració del Pa. 02/01/1758 31/12/1758 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Inclou al 
final una nota explicant que s'han pagat els sous dels 
treballadors del proveïment amb normalitat. Organitzat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-03 Llibre de l'Administració del Pa. 03/01/1759 31/12/1759 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Inclou al 
final una nota explicant que s'han pagat els sous dels 
treballadors del proveïment amb normalitat. Organitzat 
cronològicament. 

1 – volum 
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1E.XII-04 Llibre de l'Administració del Pa. 09/01/1760 30/11/1760 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-05 Llibre de l'Administració del Pa. 25/11/1761 31/12/1762 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-06 Llibre de l'Administració del Pa. 04/12/1762 21/12/1763 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-07 Llibre de l'Administració del Pa. 07/01/1764 05/06/1765 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-08 Llibre de l'Administració del Pa. 06/12/1765 01/01/1767 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-09 Llibre de l'Administració del Pa. 11/12/1766 01/02/1768 

Llibre de comptabilitat de l'administració del proveïment de 
pa de la ciutat organitzat en dues parts diferenciades: el 
càrrec i la data. A cada entrada s'hi detalla la quantitat 
satisfeta, a qui se li ha satisfet i en quin concepte. Ordenat 
cronològicament. 

1 – volum 

1E.XII-10 [Llibre de càrrec i data del pa] 19/12/1789 19/05/1791 
Llibre de comptabilitat del Pastim, per debe i haver. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quina data. Ordenat per mesos 

1 – volum 
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1E.XII-11 Llibre de càrrec i data del pa. 10/01/1791 04/01/1792 
Llibre de comptabilitat del Pastim, per debe i haver. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quina data. Ordenat per mesos 

1 – volum 

1E.XII-12 Llibre de càrrec i data del pa. 09/01/1792 31/12/1792 
Llibre de comptabilitat del Pastim, per debe i haver. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quina data. Ordenat per mesos 

1 – volum 

1E.XII-13 Llibre de càrrec i data del pa. 09/01/1793 31/12/1793 
Llibre de comptabilitat del Pastim, per debe i haver. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quina data. Ordenat per mesos 

1 – volum 

1E.XII-14 Llibre de càrrec i data del pa. 08/01/1800 31/12/1800 
Llibre de comptabilitat del Pastim, per debe i haver. A cada 
entrada s'hi detalla la quantitat satisfeta, a qui se li ha 
satisfet i en quina data. Ordenat per mesos 

1 – volum 

 


