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Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XX-01 

Llibre del Guardià del Magatzem de Grans 
i de la recaptació i venta de les 
esporgaries. 31/12/1790 26/10/1791 

Relació d'entrades i sortides de grans al magatzem 
de l'ajuntament. S'esmenten els consignataris dels 
grans, els seus orígens, les quantitats i on va a 
parar. 

1 – volum  

1E.XX-02 

Llibre de Despeses del Guardià del 
Magatzem de Grans, que entren i surten 
del Magatzem. 01/01/1791 31/12/1791 

Diversos llibres de control i comptabilitat de les 
entrades i sortides de productes i d'ingressos i 
despeses dels magatzems de grans de 
l'Ajuntament. 

1 – volum  

1E.XX-03 
Llibre d'entrades de llenya, distribució del 
salvat i venta de cendra 01/01/1791 31/12/1791 

En dues parts: per una banda, venda de salvat, i 
per l'altra entrades de llenya. 

1 – volum  

1E.XX-04 
Llibre d'entrades de llenya, distribució del 
salvat i venta de cendra 01/01/1792 31/12/1792 

En dues parts: per una banda, venda de salvat, i 
per l'altra entrades de llenya. 

1 – volum  

1E.XX-05 
Llibre d'entrades de llenya, distribució del 
salvat i venta de cendra 01/01/1793 31/12/1793 

En dues parts: per una banda, venda de salvat, i 
per l'altra entrades de llenya. 

1 – volum  

1E.XX-06 

Llibre de Despeses del Guardià del 
Magatzem de Grans, que entren i surten 
del Magatzem. 01/01/1792 31/12/1792 

Relació d'entrades i sortides de grans als 
magatzems. Una pàgina per carregament de blat. 
S'indica quan es fan les descàrregues, i quan 
s'entrega. 

1 – volum  

1E.XX-07 

Llibre del sobreestant de la fàbrica de Blat. 
Compte i raó d'entrada i sortida del pa 
cuit, i despeses annexes. 01/01/1794 31/12/1794 

Salvats entregats al magatzem, farines entregades i 
venta al públic. Inclou taula de continguts. 

1 – volum  
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1E.XX-08 

Llibre de la [...] quadra de pa cuit i entrada 
i distribució d'aquelles per als Taleros, 
com també qualsevol despesa que es 
pugui oferir en aquest ram com de la 
quadrilla de dia i de nit destinada al 
mateix i al Pastim. 01/01/1794 31/12/1794 Llibre de llenya entregada i salvat entregat. 

1 – volum  

1E.XX-09 
Llibre d'entrades de llenya i distribució del 
salvat 01/01/1794 31/12/1794 

En dues parts: per una banda venta de salvat, i per 
l'altra entrades de llenya.  

 


