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02.01/1C.VIII  INSACULACIONS 

La sèrie vuit està composta majoritàriament pels anomenats llibres d’ànimes de les 

insaculacions. Aquests recullen les llistes de noms de les persones elegibles per a càrrecs 

municipal mitjançant sorteig; també conté alguns documents solts referents a insaculacions. 

El total d’unitats d’instal·lació que la composen és de 12 i la seva extensió cronològica va de 

l’any 1400 al 1713. 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Digitali-

tzació 
Observacions 

1C.VIII-01 Llibre d’ànima de les bosses d’insaculacions 

de consellers, Consell de Cent i d’oficis 

1626-1651   

1C.VIII-02 Originals d’insaculacions 1653-1699   

1C.VIII-03 Llibre d’ànima de les bosses de consellers, 

Consell de Cent i oficials 

1654   

1C.VIII-04 Llibre d’ànima de les bosses de consellers, 

Consell de Cent i oficis 

1654   

1C.VIII-05 Llibre primer d’habilitacions pels oficials de 

la Casa de la Ciutat 

1659-1704   

1C.VIII-06 Llibre d’originals de decrets de renúncies i 

insaculacions de la Casa de la Ciutat 

1700-1706   

1C.VIII-07 Llibre de dubtes suscitats en la dotzena de 

l’habilitació, de vots sobre els fets pels 

magnífics assessors i d’altres coses 

concernents al judici de dita habilitació  

1707-1711   

1C.VIII-08 Llibre d’ànima dels insaculats en les bosses 

del Consell de Cent 

1707-1713   

1C.VIII-09 Llibre d’ànima dels insaculats en les bosses 

de consellers, clavari, advocats, escrivà major, 

ajudant, taulers, cònsols de la Llotja de Mar i 

d’Ultramar.  

1707-1713   

1C.VIII-10 Llibre d’ànima dels insaculats en les bosses 

d’obrers, mostassafs, administrador de places, 

batlle i jutges de taula. 

1707-1713   

1C.VIII-11 Llibre d’ànima dels insaculats en les bosses 

de sotsadministrador de places, credencer i 

romaner, portaler i conquilla, receptor i 

palloler, verguer i correu, pesadors de 

mostassaf, bastaix de la taula i porter del 

clavari.  

1707-1713   



 

 

| 3 

02.01/1C.VIII Insaculacions 

1C.VIII-12/01 Agrupació de documents solts: memorials, 

provisions, suspensions, juraments, normes, 

etc. sobre insaculacions i eleccions. 70 docs. 

[1400-1707]   

1C.VIII-12/02 Recull de quaderns sobre insaculacions: 1617-1706   
12/02.01 Memorial de tots los que són insaculats en la diputatis 

ha diputats i oïdors de comptes per ordre dels tres 

estaments... 

1617   

12/02.02 Insaculació de l’any. 1692   
12/02.03 Memorial dels llocs vacants fins l’últim dia del mes 

d’agost de 1694 
1694   

12/02.04 Insaculació de l’any. 1695   
12/02.05 Insaculació de l’any. 1696   
12/02.06 Insaculació de l’any. 1697   
12/02.07 Insaculació de l’any. 1698   
12/02.08 Insaculació de l’any. 1699   
12/02.09 Memorial dels llocs vacants fins l’últim dia del mes 

d’agost de 1700 
1700   

12/02.10 Memorial de la Insaculació de l’any 1701 1701   
12/02.11 Memorial de la Insaculació de l’any 1702 1702   
12/02.12 Memorials: 1705   

 -Memorial dels llocs vacants fins l’últim dia del mes 

d’agost 
1705   

 -Memorial dels llocs vacants des del primer de 

setembre fins el 20 de novembre 
1705   

 -Memorial dels llocs vacants en las bosses de 

Consellers, Consell de Cent i demés oficis de la Casa 

de la Ciutat... 

1705   

 -Memorial dels llocs vacants de las bosses de 

Consellers, Consell de Cent i demés oficis de la Casa 

de la Ciutat... 

1705   

 Memorial dels subjectes que els Consellers de la 

Ciutat... 
1706   

1C.VII-12/03 Relacions nominals d’insaculats: 1300-1699   
12/03.01  Relacions nominals agrupades per estaments i oficis. 

13 docs. 
S. XIV-

XVII 

  

12/03.02  Relacions nominals d’insaculats per estaments i oficis, 

en les bosses de Consellers. Llibreta, 116 pàg. Conté 

Índex.  

1617-1671   

12/03.03  Notes soltes procedents del llibre d’insaculacions del 

Consell de Cent Jurats 
1489-1497   

12/03.04  Relacions nominals i recull de documents per les 

insaculacions: 
1587-1605   

 -Relacions nominals agrupades per estaments i oficis 

d’insaculats a Consell de Cent. fol.1-26 recto. 
1594-1603   

 -Recull de documents normatius per les insaculacions, Reials 

privilegis, sentències... fol. 26 verso-30 i 33-35. Llista dels 

Diputats Militars de Catalunya conforme les Vegueries. fol. 

31-33. 

1587-1605   

12/03.05  Quadern d’insaculacions. Relacions nominals 

agrupades per estaments i oficis. Conté notes soltes. 81 

fol. 

1590-1622   

 


