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10.01/1E.XXV Llibre de despeses 

 

Signatura Títol D. Inicial D. Final Resum general Quantitat 

1E.XXV-01 
[Llibre de despeses dels 
magatzems de la ciutat per la 
descàrrega de blats i farines] 

01/01/1794 23/12/1794 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

1E.XXV-02 
[Llibre de despeses dels 
magatzems de la ciutat per la 
descàrrega de blats i farines] 

01/01/1795 21/05/1795 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

1E.XXV-03 
[Llibre de despeses dels 
magatzems de la ciutat per la 
descàrrega de blats i farines] 

01/01/1796 21/12/1796 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

1E.XXV-04 Llibre de despeses. 01/01/1797 13/12/1797 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

1E.XXV-05 
[Llibre de despeses dels 
magatzems de la ciutat per la 
descàrrega de blats i farines] 

01/01/1798 30/12/1798 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

1E.XXV-06 Llibre de despeses 01/01/1800 26/03/1800 

Anotació de les quantitats emprades pels magatzems municipals en les 
despeses de descarregar i/o portar els blats i farines als magatzems de la 
ciutat (Santa Mònica, Batllera, el Silar...). Hi consta el tipus de blat o farina, 
el lloc d'origen del carregament i la companyia o particulars venedors. 

1 volum 

 


