FONS FAMÍLIA RUBÍ I IGLESIAS (1332-1929). Catàleg per quadre de classificació
Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1.ARXIU FAMILIAR
1.1.Constitució i administració del patrimoni familiar
1332/08/02

1827/10/23

6 documents

28/24

Còpies de documents de l'arxiu del Comú de Granollers relatius al repartiment i ús de
l'aigua del riu Congost i la que es troba en terres de particulars.

1334/01/05

1334/01/05

1 pergamí

P1

Venda feta en subhasta pública d'unes cases que eren de Margarita, muller de
Berenguer Prat, a favor de Bernat Baster, com a part d’una compensació de 100 lliures
a què havia estat condemnada per un robatori que havia fet a l’esmentat Bernat.

1344

1344

1 pergamí

P2

Venda d'una casa amb dos portals feta en una subhasta pública, organitzada pels
marmessors del difunt Bernat Baster, a favor de Pere Bruga, per un preu de 15 lliures
en moneda de Barcelona.

1435/07/04

1435/07/04

8 pàgines

28/24

Còpia d'un establiment fet per la Batllia General del Reial Patrimoni de Catalunya a
favor de Guillem Mateu de Granollers, de l'aigua del Congost i la de les fonts de
Rosanes i Tàpies, per una entrada de 22 sous i un cens anual de 2 sous.

1438/09/01

1438/09/01

1 pergamí

P3

Venda feta per Maciana Bruguera, muller del difunt Francesc Bruguera, mercer de
Granollers, a favor de Joan Ferrer, fuster, i la seva muller Margarida, d'una casa amb
dos portals situada prop de la plaça de les Olles, per un preu de 27 lliures.

1438/09/01

1438/09/01

1 pergamí

P4

Venda feta per Maciana Bruguera, muller del difunt Francesc Bruguera, mercer de
Granollers, a favor de Joan Ferrer, fuster, i la seva muller Margarida, d'un pati de terra o
arcada adjacent a la casa que els ha venut, per un preu de 8 lliures en moneda de
Barcelona.
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1475/05/25

1475/05/25

1 pergamí

P5

Venda feta per Rafaela, muller de Garcia Borau, notari de Barcelona, a favor de
Francesc Ferrer, fuster de Granollers, d'unes cases situades a la plaça dels Cabrits, per
un preu de 5 lliures i 10 sous en moneda de Barcelona.

1505/09/17

1505/09/17

12 pàgines

28/24

Establiment fet per la Batllia General del Reial Patrimoni de Catalunya a favor de Joan
d'Argentona, donzell, de part dels drets sobre el molí de la vila de Granollers.

1521/02/16

1521/02/16

1 pergamí

P6

Establiment fet per Bernat Puig, procurador de Bernardí Torres, a favor d'Esteve Ferrer,
fuster de Granollers, d'una casa o volta situada darrera la casa que Esteve té a la plaça
dels Cabrits, per una entrada de 9 sous i un cens de 8 sous i 4 diners.

1579/05/30

1811/04/13

8 documents

29/2

Quadern que conté els instruments relatius als drets sobre unes terres del camp del Pla
de Vall.

1583/03/30

1583/03/30

1 pergamí

P7

Censal mort de 50 sous anuals que venen Joan Sardà, la seva muller Joana, i Pere i
Pau Blanc, fills del seu primer matrimoni amb Antoni Blanc, als marmessors del difunt
Gallard del Riu, amb obligació d'unes cases que tenen a la plaça de les Olles.

1611/04/07

1611/04/07

1 pergamí

P8

Censal mort de 700 sous anuals que venen Beneta Domènech, el seu fill Francesc i
d'altres, a Pau Ferrer, mercader de Barcelona, amb obligació de diversos béns, entre
els quals hi ha unes cases amb un portal situades a la plaça de les Olles.

1631/06/03

1631/06/03

12 pàgines

28/8

Còpia d'un establiment fet per Epifani Terés, notari de Barcelona, a favor de Guillem
Galès, sastre de Granollers, d'un hospici, un pati o arcada i una casa situades a la plaça
dels Cabrits, per una entrada de 250 lliures i un cens anual.

1643/12/27

1643/12/27

20 pàgines

28/14

Establiment fet per Joan Pau Espargueró a favor de Francisco Rolf, d'una peça de terra
que està situada a Lliçà d'Amunt, al mas Canet, i que pertany al priorat de Sant Miquel
del Fai, a canvi d'una entrada de 2 pollastres i un cens anual de 10 lliures.
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1661/11/24

1661/11/24

12 pàgines

28/8

Acta de possessió de Pau Vernet, procurador de Pau Aquiles, dels censos que rebia
Epifani Terés, notari de Barcelona, per unes peces de terra i diverses cases situades a
la plaça dels Cabrits i al carrer Corró que tenia establertes a tercers.

1697/05/07

1697/05/07

8 pàgines

28/8

Possessió de Joan Baptista Jubilar, procurador de Joan Plana, rector del Col·legi dels
Jesuïtes de Barcelona, d'un cens de 12 lliures pagadores per Magdalena Galès per
unes cases situades a la plaça dels Cabrits, llegades pel difunt Pau Aquiles.

1699/12/21

1699/12/21

8 pàgines

27/27

Venda feta per Josep Quinquer, notari de Granollers, a favor de Salvador Oliver, cirurgià
de Granollers, d'unes cases amb el seu portal que té al carrer que va de la plaça major
a l'església, per un preu de 150 lliures.

1719/12/11

1719/12/11

10 pàgines

28/23

Establiment fet per Miquel Coma i Josep Maronda, procuradors de la comunitat de
preveres de santa Maria del Mar, a favor de Joan Sentmenat, d'una peça de terra
situada prop del Congost, per una entrada de 2 pollastres i un cens anual de 36 sous.

1722/04/27

1722/04/27

8 pàgines

28/3

Establiment fet per Joan Mallols, sabater de Granollers, a favor de Josep Oliver, d'una
peça de terra situada al mas de Vall, prop del Congost, a canvi d'un cens anual de 2
lliures.

1736/12/27

1736/12/27

1 pàgina

30/4

Venda a carta de gràcia feta per la comunitat de preveres de sant Esteve de Granollers
a favor de Jaume Morera d'una casa que els havia cedit Maria Oliver per no haver pogut
pagar les pensions derivades d'un censal, tot plegat per 140 lliures i 3 sous.

1739/04/12

1739/04/12

12 pàgines

28/3

Venda perpètua de Josep Oliver, cirurgià de Granollers, a favor de Julià Esteve,
agricultor, d'una peça de terra situada al mas de Vall, prop del Congost, per un preu de
54 lliures en moneda de Barcelona.

1751

1833

2 pàgines

30/28

Arrendament fet per Josep Oleguer a favor de Jaume Rubí Oliver i Esteve Canellas de
les terres del mas Carreras per un termini de quatre anys, per una entrada de 810 lliures
i una part dels fruits recollits.
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1752/12/09

1752/12/09

16 pàgines

28/8

Establiment fet per Pere Ferrussola, rector del Col·legi de sant Bernat dels Jesuïtes de
Cervera, a favor de Josep Valls, fuster de Granollers, d'una casa situada al lloc
anomenat Arcs d'en Mateu Forner, per una entrada i un cens anual de 10 lliures.

1756/09/14

1756/09/14

12 pàgines

30/1

Venda feta per Josep Ribalta, sastre de Granollers, a favor d'Esteve Xicart, adroguer de
Granollers, d'un pis de la casa que l'esmentat Josep té al carreró que dóna a la plaça de
les Olles, per un preu de 66 lliures en moneda de Barcelona.

1763/12/16

1763/12/16

52 pàgines

28/10

Venda feta en un encant públic d'unes cases situades a la plaça de les Olles a favor de
Francesc Riera per un preu de 150 lliures, les quals se subhasten perquè el seu antic
propietari, Francesc Calaf, no havia pagat les pensions derivades d'un censal.

1767/02/12

1767/02/12

12 pàgines

28/9

Definició feta per Josep Ribalta, sastre de Granollers, a favor d'Emerenciana Xicart Mas,
d'una casa amb un portal situada en el carreró que dóna a la plaça de les Olles, junt
amb el segon pis de la casa que habita l'esmentada Emerenciana.

1769/02/01

1769/02/01

10 pàgines

28/13

Àpoca feta per Francesc Vilaseca, mestre de cases, i Josep Valls, mestre fuster, a favor
de Ramon Rubí Ballester, per un pagament de 196 lliures, 17 sous i 4 diners que els
devia per les obres fetes a les seves cases, situades a la plaça dels Cabrits.

1770/08/20

1770/08/20

12 pàgines

28/15

Establiment fet per Miguel i Francisco Rovira, pare i fill, a favor de Josep Valls, d'una
peça de terra situada a Valldoriolf, al mas de Martí Raurell, per una entrada de 8 lliures i
un cens anual d'una quartera i vuit cortans de blat.

1772/09/23

1822/02/23

380 pàgines

L2

Llibre de comptes de Ramon Rubí Ballester i Jaume Rubí Oliver que conté els rebuts de
pagaments fets per censos que presten a tercers per la casa i les terres.

1773/03/01

1773/03/01

10 pàgines

30/5

Àpoca feta per Gabriel Campomar, mestre de cases, i Josep Valls, fuster, a favor de
Ramon Rubí Ballester, per un pagament de 217 lliures, 8 sous i 11 diners que els devia
per les obres fetes a la seva casa de la plaça dels Cabrits.
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1776/02/16

1776/02/16

14 pàgines

28/17

Venda perpètua feta per Josep Valls, fuster de Granollers, a favor de Ramon Rubí
Ballester, espardenyer de Granollers, del primer pis d'una casa situada a la plaça dels
Cabrits, per un preu de 150 lliures.

1786/01/18

1851

2 documents

30/7

Quadern que conté documentació relativa a unes peces de terra que Esteve Subirachs
havia venut a Francesc Riera, i que posteriorment es concedeixen, en virtut del dret de
fadiga, a Francisco Rubí.

1789/01/07

1789/01/07

4 pàgines

28/19

Acta de possessió de Jaume Rubí Oliver, negociant de Granollers, d'una casa amb el
seu portal situada a Granollers, al carrer de la Boada, prop del cementiri, la qual havia
rebut per donació de Francisca Grandes.

1789/01/27

1789/01/27

12 pàgines

30/6

Venda i definició feta per Salvador Vinyals, procurador de la seva mare Jacinta Viure a
favor de Ramon Rubí Ballester, de tots els drets que pugui tenir sobre les cases que
l'esmentat Ramon té a la plaça dels Cabrits, per un preu de 150 lliures.

1791/12/17

1791/12/17

12 pàgines

28/23

Venda a carta de gràcia feta per Josep Sala i Jaume Casavella, oncle i nebot, a favor de
Jaume Fradera, corder de Granollers, d'un tros de terra que pertany a una peça més
gran situada prop del riu Congost, per un preu de 400 lliures.

1792/03/25

1792/03/25

12 pàgines

28/23

Venda a carta de gràcia feta per Josep Sala i Jaume Casavella, oncle i nebot, a favor de
Jaume Rubí Oliver, comerciant, d'unes peces de terra situades prop del riu Congost, per
un preu de 250 lliures.

1792/03/25

1792/03/25

12 pàgines

28/23

Venda feta per Jaume Fradera, corder de Granollers, a favor de Jaume Rubí Oliver,
negociant de Granollers, d'una peça de terra situada prop del riu Congost que li havien
venut Josep Sala i Jaume Casavella a carta de gràcia, tot plegat per 400 lliures.

1793/01/24

1793/01/24

22 pàgines

28/18

Establiment fet per Josep Valls, fuster de Granollers, a favor de Ramon Rubí Ballester,
espardenyer de Granollers, una casa de dos cossos situada a la plaça dels Cabrits, per
una entrada d'un parell de gallines i un cens anual d'un diner.
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1793/04/03

1793/04/03

14 pàgines

28/23

Venda feta per Jaume Casavella, pagès de Granollers, a favor de Jaume Rubí Oliver,
comerciant de Granollers, del dret de lluir una peça de terra situada prop del Congost
que havien venut a l'esmentat Jaume Rubí, per un preu de 303 lliures.

1793/11/16

1793/11/16

36 pàgines

27/22

Venda a carta de gràcia feta per Francisco Llibre, calçater de Granollers, a favor de
Ramon Rubí Ballester, d'una peça de terra situada a Granollers, al lloc dit de la
Comaroja, per un preu de 335 lliures i 19 sous.

1799/06/20

1799/06/20

16 pàgines

28/24

Còpia d'una concòrdia feta entre el Consell de Granollers i Mariano Sans sobre els drets
de rec de l'aigua del Congost que alimenta el molí de la vila de Granollers.

1801/03/08

1801/03/08

7 pàgines

27/5

Testament de Ramon Rubí Ballester, en el qual elegeix com a marmessors el seu fill
Jaume Rubí Oliver, el seu nét Francisco Rubí i Esteve Canelles, i on nomena hereu
universal el seu fill Jaume.

1801/06/17

1801/06/17

18 pàgines

27/23

Venda perpètua feta per Miguel Torrabadella, en qualitat d'administrador de l'obra de les
Ànimes de l'església parroquial de Granollers, a favor de Jaume Rubí Oliver, d'una peça
de terra situada al Camp de les Ànimes, per un preu de 900 lliures.

1801/07/20

1801/07/20

30 pàgines

27/16

Capítols matrimonials de Francisco Rubí i Catarina Gipuló, en els quals Jaume Rubí
cedeix els seus béns relictes al seu fill i on Josep Gipuló dóna quatre-centes lliures en
moneda de Barcelona i diversos béns mobles a la seva néta.

1802

1865

1 pàgina

1/13

Relació de propietaris i propietats en la qual es menciona a Ramón Rubí.

1803/08/13

1807/09/16

3 documents

30/9

Rebuts abonats per Jaume Rubí Oliver pel pagament de quatre quartans de xeixa en
concepte de cens per l'arrendament d'una peça de terra.

1803/08/25

1803/08/25

12 pàgines

27/19

Establiment fet per Salvador Guàrdia, de Granollers, a favor de Jacint i Teresa
Casademunt, cònjugues, d'una casa situada a la plaça del Bestiar de Granollers, per un
preu de 100 lliures i un cens anual d'una lliura i deu sous.
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1803/12/20

1803/12/20

16 pàgines

29/3

Venda perpètua feta a favor de Jaume Rubí Oliver d'una peça de terra situada al Pla de
Vall de Granollers per un preu de 1400 lliures en moneda de Barcelona.

1804/11/03

1804/11/03

20 pàgines

27/24

Establiment fet per l'Intendent General del Principat de Catalunya a favor de Jaime Rubí
Oliver i Manuel Argemir, on se'ls autoritza a utilitzar les aigües superficials i subterrànies
que hi hagi fins a cent canes del mas Estaper, a canvi d'un cens anual.

1806/12/07

1806/12/07

1 documents

29/28

Subarrendament fet per Jaume Rubí Oliver i Esteve Canellas a favor de Pau Capella,
pagès de la Roca, d'una terra que Pau Llobet els ha arrendat per tres anys i que
anteriorment havia arrendat a l'esmentat Capella, a canvi del cens acostumat.

1806/12/07

1806/12/07

5 documents

30/27

Subarrendaments fets per Jaume Rubí Oliver, Esteve Canellas i Anton Mogas a favor
de diversos particulars d'unes terres que Jaume Llobet els ha arrendat per tres anys i
que anteriorment havia arrendat als particulars, a canvi del cens acostumat.

1807/12/23

1807/12/23

12 pàgines

28/3

Venda perpètua de Julià Esteve, pagès de Granollers, a favor de Francisco Rubí, d'una
peça de terra situada al mas de Vall, per un preu de 75 lliures.

1815/04/30

1815/04/30

10 pàgines

28/3

Àpoca de Peregrí Ferrer i Maria Escona a favor de Francisco Rubí, per una suma de 24
lliures deguda per un cens que ha de satisfer anualment per la possessió d'una peça de
terra que havia comprat a Julià Esteve.

1816/04/09

1816/04/09

10 pàgines

27/19

Establiment fet per Francisco Gurri a favor de Domingo i Josefa Aimá, cònjugues, d'una
casa amb un hort i una pallissa situada al carrer Travesseres, davant la torre rodona de
la muralla, a canvi d'una entrada de 2 pollastres i un cens anual de 8 lliures.

1819/12/24

1819/12/24

8 pàgines

28/16

Establiment fet per Josep Valls, fuster de Granollers, a Isidro Blaxart, bracer de
Granollers, d'una peça de terra situada a Lliçà d'Amunt, per una entrada de dos
pollastres i un cens anual de la meitat de l'oli i la quarta part dels altres fruits.

1820/05/27

1826/06/18

3 documents

14/8

Rebuts de pagaments abonats per Jaume Rubí Oliver pel pagament de pensions d'un
cens.
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1821/06/26

1821/06/26

8 documents

28/25

Conveni acordat entre la comunitat de preveres beneficiats de l'església de Sant Esteve
de Granollers i diversos terratinents, entre els quals hi ha Jaume Rubí Oliver, per
construir una mina sota Can Gili.

1822

1849

3 documents

28/11

Redempció del cens de 10 lliures que Francisco Rubí prestava anualment al suprimit
Col·legi de Jesuïtes de Cervera, per unes cases situades a la plaça de les Olles de
Granollers.

1823/08/24

1835/01/31

2 documents

27/25

Àpoques fetes per Bonaventura Gurri i Anna Gurri Rubí, cònjugues, a favor de
Francisco Rubí, pel pagament de diverses quantitats en concepte de llegítima paterna.

1824/08/10

1862

14 documents

1/12

Documentació relativa als drets sobre l'aigua del riu Congost, la del molí de la vila i la de
les mines construïdes per a irrigar les terres de particulars.

1825/05/20

1825/05/20

12 pàgines

27/19

Venda perpètua feta per Josep i Magdalena Mainon, cònjugues, a favor d'Anton
Garriga, per unes cases i una peça de terra situades a la plaça del Bestiar de
Granollers, per un preu de 400 lliures.

1827/09/07

1850/09/20

34 documents

14/9

Rebuts de pagaments abonats per Francisco Rubí pel pagament de diverses pensions.

1828/03/31

1828/03/31

8 pàgines

27/19

Conveni fet entre Salvador i Pau Roca, espardenyers, i Eulalia Mas Roca, tots ells
germans, per repartir-se diversos béns, entre els quals hi ha una casa situada a la plaça
del Bestiar de Granollers.

1828/06/30

1828/06/30

8 pàgines

27/6

Testament d'Anna Maria Rubí Roger en el qual elegeix com a marmessors Josep Roca,
comerciant de Granollers i el rector de l'església de sant Esteve de Granollers, i on
nomena hereva universal la seva filla Teresa Raguer.

1828/06/30

1828/06/30

12 pàgines

28/2

Conveni entre Anna Maria Rubí i Teresa Raguer, mare i filla, per repartir-se l'herència
de Valeri Gipuló i Josep Gipuló.

1829/02/01

1846/06

32 documents

1/5

Rebuts de pagaments de la contribució fiscal de Jaime Rubí.
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1830

1853

60 documents

1/1

Comptes derivats de l'administració del patrimoni familiar.

1831

1831

3 documents

28/20

Comptes personals de Francisco Rubí relatius al cost de les obres fetes a casa seva,
amb motiu del casament del seu fill Ramon amb Teresa Fontanella.

1831/08/30

1831/08/30

12 documents

29/30

Capítols matrimonials de Ramon Rubí i Teresa Fontanella, en els quals Francisco Rubí
dóna al seu fill els seus béns relictes, i on Francesc Fontanella cedeix a la seva
germana 2500 lliures i diversos béns mobles.

1832/04/03

1832/04/03

3 pàgines

27/8

Còpia del testament de Jaume Rubí Oliver, en el qual elegeix com a marmessors el seu
fill Francisco Rubí i els seus néts Ramon i Josep Rubí, i on cedeix 3000 lliures en
usdefruit al seu fill, les quals haurà d'heretar el seu nét Ramon.

1833/08/25

1833/08/25

16 pàgines

27/19

Venda feta per Joan Mas Roca, espardenyer d'Argentona, a favor de Ramon Rubí, d'un
censal fet sobre unes cases situades a la plaça del Bestiar de Granollers, per un preu
de 210 lliures.

1833/08/31

1833/08/31

8 pàgines

27/17

Capítols matrimonials de Ramon Rubí i Teresa Fontanella, en els quals Francesc Rubí
cedeix al seu fill els seus béns relictes, i on Francisco Fontanella dóna 2500 lliures i
certs béns a la seva germana.

1833/11/22

1833/11/22

4 pàgines

27/20

Àpoca feta per Maria Jaume Andreu, vídua de Felip Jaume Andreu, a favor de
Francisco Rubí, per un pagament de 400 lliures que l'últim havia promès pagar en els
capítols matrimonials signats entre Francisca Rubí i Jaume Andreu.

1834/02/15

1850/02/05

79 documents

1/3

Rebuts de pagaments de la contribució fiscal de Francisco Rubí.

1834/03/15

1834/03/15

18 pàgines

27/7

Testament d'Anna Maria Rubí Roger, en el qual elegeix com a marmessors el rector de
l'església de Sant Esteve de Granollers i el seu gendre Francisco Rubí, i on nomena
hereu universal l'esmentat Francisco Rubí.
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Carpeta

1834/04/24

1834/04/24

12 pàgines

28/23

Concòrdia firmada entre els germans Sagristà, per una banda, i diversos personatges,
entre ells Francisco Rubí, per l'altra, pels drets sobre l'herència del difunt Jaume
Cadavella, a la qual els germans Sagristà renuncien a canvi de 60 lliures.

1836/03/18

1836/03/18

8 pàgines

27/9

Inventari fet per Francisco Rubí, hereu d'Anna Maria Rubí Roger, dels béns relictes de
la seva difunta sogra.

1838/04/01

1865/05/04

140 documents 1/4

Rebuts de pagaments de la contribució fiscal de Ramón Rubí.

1841/11/11

1851/02/06

10 documents

30/32

Rebuts de pagaments abonats per Joan Monells i el seu procurador Isidro Monells a
Ramon Rubí per les pensions derivades d'un censal.

1842/06/13

1842/06/13

4 pàgines

29/29

Testament de Francisco Rubí, en el qual elegeix com a marmessors els seus fills
Ramon, Josep i Jaume, i on nomena hereu universal l'esmentat Ramon Rubí.

1843/09/11

1843/09/11

8 pàgines

27/28

Debitori fet per Baltasar i Josep Vilà, pare i fill, a favor de Jaume Rubí, de 220 lliures
que prometen tornar al cap d'un any.

1844

1864

2 documents

26/10

Plànols de terres que posseeix la família Rubí i Iglesias.

1845/11/20

1846/01/01

2 documents

1/10

Relacions jurades de les propietats urbanes que Jaime Rubí té a Granollers
susceptibles de poder-se incloure en el pagament del subsidi de la indústria i el comerç.

1845/11/20

1852

6 documents

1/9

Relacions jurades de les finques i propietats rústiques i urbanes que Ramón Rubí té a
Granollers i a la Roca.

1845/12/05

1845/12/05

12 pàgines

27/18

Capítols matrimonials de Pere Iglesias i Magdalena Alier, en els quals els familiars de
l'esmentada Magdalena aporten 400 lliures i certs béns mobles al matrimoni.

1846/04/21

1846/05/04

4 documents

22/15

Correspondència entre Ramón Rubí i les autoritats polítiques i judicials de Granollers
sobre l'excessiu dret proporcional cobrat a l'esmentat Ramon Rubí els darrers anys com
a contribució directa.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1846/08/31

1850/08/30

5 documents

25/9

Rebuts de pagaments abonats per Jaume Rubí i Francisco Rubí en concepte d'un cens
anual de dos pollastres fet a Josep Piferrer.

1847/08/23

1847/09/12

8 documents

29/31

Quadern que conté els comptes de Francisco Rubí relatius al cost de les obres que fa
fer a casa seva per construir-hi un terrat, que sumen un total de 1740 rals i 28
morabatins.

1848

1850

13 documents

28/21

Comptes personals de Francisco Rubí relatius al costos derivats de cremar i renovar la
pallissa.

1848/09/24

1855/05/17

3 documents

28/24

Quadern que conté la documentació relativa als drets sobre l'aigua del riu Congost i a la
constitució d'una societat per a construir mines d'aigua.

1848/10/24

1848/10/24

10 pàgines

28/12

Venda perpètua feta per Anton Codina a favor de Ramon Rubí de dues cases situades
al carreró que dóna a la plaça de les Olles de Granollers, per un preu de 600 lliures.

1849/02/23

1849/02/23

12 pàgines

28/12

Carta de pagament i definició feta per la comunitat de preveres de Santa Maria del Mar
de Barcelona a favor de Ramon Rubí, pel pagament de 200 lliures que Anton Codina
devia per un censal fet sobre unes cases situades a la plaça de les Olles.

1849/04/30

1849/04/30

8 documents

28/29

Redempció feta a favor de Ramón Rubí per una pensió anual de tres lliures sobre una
peça de terra situada a Granollers i una altra d'una lliura i 5 sous per una casa situada a
la plaça dels Cabrits.

1849/05/15

1849/05/15

8 pàgines

27/29

Redempció de Jaime Rubí d'un cens de deu lliures que havia de pagar anualment al
suprimit Col·legi de Jesuïtes de Cervera, per raó d'unes cases situades al lloc anomenat
Arcs d'en Mateu Forner, prop de la plaça dels Cabrits.

1849/11/23

1849/11/23

5 pàgines

1/8

Relació jurada de les finques i propietats rústiques i urbanes que Francisco Rubí té a
Granollers.

Fons Família Rubí i Iglesias (1332-1929). Catàleg per quadre de classificació. Actualitzat el setembre de 2010.

11

Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1850/03/02

1850/03/02

4 pàgines

27/30

Àpoca feta per Caterina Gallart i Joan Gallart, cònjugues, a favor de Francisco Rubí, per
un pagament de 150 lliures, a raó de 50 lliures que els havia deixat la difunta Anna
Maria Rubí i 100 lliures corresponents a la llegítima paterna.

1850/08/24

1850/08/24

14 pàgines

28/22

Àpoca feta per Salvador Colomer, mestre de cases, Joan Colomer, mestre fuster, i
Francisco Moliné, manyà, a favor de Ramon Rubí, per un pagament de 7362 rals i 25
morabatins de velló per les obres fetes a la seva casa de la plaça de les Olles.

1851

1929

230 pàgines

L1

Llibre de notes de Ramon Rubí Gipuló, Benita Rubí Fontanella i Miquel Iglesias Rubí
que conté regestos de la documentació patrimonial i genealògica de l'arxiu familiar i
rebuts de pagaments dels censos que presten a tercers per les seves possessions.

1851/03/17

1851/03/17

12 pàgines

27/10

Testament de Francisco Rubí, en el qual elegeix com a marmessors els seus fills
Ramon, Josep i Jaume Rubí, i on nomena hereu universal el seu fill Ramon Rubí.

1851/03/29

1851/03/29

8 pàgines

27/13

Testament de Ramon Rubí, en el qual elegeix com a marmessor el seu germà Josep
Rubí, i on nomena hereva universal la seva filla Benita Rubí.

1851/06/27

1851/06/27

4 pàgines

27/26

Comptes personals de Ramon Rubí de tots els censos que presta anualment a tercers
per les seves possessions.

1851/09/02

1858/08/16

7 documents

30/41

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí a Jaime Fustagueras, procurador
d'Enriqueta d'Oms, marquesa d'Oms, en concepte d'un cens que presta anualment a
l'esmentada marquesa.

1851/09/27

1851/09/27

8 pàgines

27/31

Àpoca feta per Francisca Muntañola, Bonaventura Gurri i Anna Gurri, cònjugues, i
Caterina Gallart i Joan Gallart, cònjugues, a favor de Ramon Rubí, per un pagament de
1225 lliures, que els havia deixat el seu difunt germà Jaume Rubí.

1851/10/05

1851/10/05

8 pàgines

27/21

Àpoca feta per Francisca Montañola Rubí, Buenaventura Gurri i Anna Gurri Rubí, Joan
Gallart i Caterina Gallart Rubí, a favor de Ramon Rubí, per un pagament de 650 lliures,
les quals els havia llegat el difunt Francisco Rubí.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1851/12/27

1851/12/27

8 pàgines

27/12

Testament de Teresa Rubí Fontanella, en el qual elegeix com a marmessors el seu
marit Ramon Rubí i Josep Siuró, vicari de l'església de Sant Esteve de Granollers, i on
nomena hereva universal la seva filla Benita Rubí.

1852/07/14

1852/07/14

6 pàgines

27/33

Carta de pagament feta per Mariano Vilallonga a favor de Ramon Rubí, per un
pagament de 120 lliures estipulat en el testament del difunt Francisco Rubí.

1852/10/11

1852/10/11

10 pàgines

27/32

Àpoca feta per Josep Rubí a favor de Ramon Rubí per un pagament de 500 lliures, en
concepte de llegítima paterna.

1853/08/09

1853/08/12

10 pàgines

27/34

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Rubí contra Antonio Viladecans, metge
de Granollers, sobre un interdicte relacionat amb la possessió d'una peça de terra
situada a la Roca del Vallès.

1853/10/04

1854/04/05

6 documents

1/11

Instància i recurs presentats per Ramon Rubí i altres terratinents a l'Ajuntament de
Granollers demanant permís per contractar un guarda i exigint que es prenguin mesures
per evitar els danys causats pels ramats dels pastors a les seves terres.

1853/10/30

1857/09/11

17 documents

28/26

Quadern que conté la documentació relativa al repartiment i ús de les aigües de les
mines de Granollers.

1854

1861

31 documents

1/2

Comptes derivats de l'administració del patrimoni familiar.

1855/09/06

1855/09/06

4 pàgines

28/4

Conveni firmat entre diversos associats, entre els quals hi ha Ramón Rubí, i Mariano
Sans, on s'acorda que els associats puguin continuar ampliant les mines d'aigua que
estan construint a canvi d'una compensació de 750 lliures a l'esmentat Sans.

1856/10/02

1858/10/05

4 documents

28/5

Requeriments judicials fets per Mariano Sans a diversos associats, entre els quals hi ha
Ramón Rubí, reclamant que s'aturin les obres de construcció de les mines d'aigua, que
pertorben el funcionament del seu molí.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1859/04/09

1859/04/09

4 pàgines

28/6

Conveni firmat entre diversos associats, entre els quals hi ha Ramón Rubí, i Melchor
Riera i Esteban i Francisco Paula Montañá, pare i fill, on s'acorden les condicions per a
l'ús de les mines d'aigua de Canovelles i la Mineta.

1859/10/02

1859/10/02

4 pàgines

27/37

Carta de pagament feta per Caterina Rubí a favor de Ramon Rubí per una quantitat de
365 lliures que li havien deixat per llegat testamentari diversos familiars.

1860

1864

8 documents

29/27

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a les despeses que li suposaran la
manutenció de la casa i les terres.

1860/02/16

1860/02/16

28 pàgines

27/11

Publicació del testament de Caterina Rubí Gipuló, en el qual elegeix com a marmessors
el seu fill Josep Rubí i el seu gendre Bonaventura Gurri, i on nomena hereu universal el
seu fill Ramon Rubí.

1860/02/20

1860/02/20

8 pàgines

27/35

Carta de pagament feta per Juan Bautista Gui i Caterina Rubí Fontanella, a favor de
Ramon Rubí, per un pagament de 10.666 rals i 2 morabatins de velló, en concepte de
llegítima paterna de l'esmentada Caterina.

1860/08/29

1860/08/29

16 pàgines

27/38

Carta de pagament feta per José Rubí, Francisca Rubí, Ana Rubí i Caterina Rubí a
favor de Ramón Rubí, per una quantitat de 1000 lliures que els interessats acorden
rebre en concepte d'herència de la seva difunta mare.

1861/02/08

1861/02/08

2 pàgines

22/16

Instància de Ramón Rubí a l'alcalde de Granollers demanant que li rebaixin la quantitat
que ha de pagar per la contribució fiscal sobre l'oli i que el situïn en una classe fiscal
inferior a l'actual.

1861/09/29

1861/09/29

14 pàgines

28/3

Definició feta per Jaime Fontcuberta, teixidor, i Perpètua Solá, a favor de Ramón Rubí,
d'una peça de terra que està situada en el mas de Vall, a canvi de 2000 rals de velló.

1864/08/05

1886/08/01

67 documents

1/6

Rebuts de pagaments de la contribució fiscal de Benita Iglesias.

1864/12/02

1864/12/02

24 pàgines

27/14

Inventari fet per Benita Rubí, hereva de Ramón Rubí, dels béns relictes del seu difunt
pare.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1866/09/07

1866/09/07

28 pàgines

30/8

Inventari fet per Josefa i José Sastre Monner i Salvador Puntas, tutors dels germans
Salvador, José, Esteban i Jaime Valls, dels béns relictes del difunt Pablo Valls, veí del
carrer de Santa Elisabet de Granollers.

1867/06/29

1867/06/29

16 pàgines

30/2

Carta de pagament feta per Josefa Rubí Fontanella, muller de Manuel Calafell, a favor
de Benita Rubí, de 1625 lliures que aquesta els ha entregat en concepte de llegítima
paterna i materna.

1868/03/11

1868/03/11

8 pàgines

27/36

Carta de pagament feta per Caterina Rubí a favor de Benita Rubí, per un pagament de
320 escuts fet en concepte de llegítima paterna.

1869/04/15

1869/04/15

1 pàgina

1/7

Rebut d'un pagament de la contribució fiscal de Pedro Iglesias.

1873/05/12

1873/05/12

12 pàgines

28/1

Carta de pagament feta per Francisco Terrades a favor de Benita Rubí, per un préstec
de 1250 pessetes que l'esmentat Francisco li havia fet perquè pogués pagar a la seva
germana Francisca la llegítima paterna.

1880/10/06

1880/10/06

8 pàgines

27/15

Testament de Pedro Iglesias, en el qual elegeix com a marmessora la seva muller
Benita Rubí, i on reparteix els seus béns entre la seva esposa i els seus fills.

1888/02

1888/02

24 pàgines

29/1

Certificat expedit a favor de Benita Rubí conforme ha inventariat i registrat els béns que
no havia inclòs en el primer inventari de béns relictes que havia fet sobre l'herència del
seu difunt pare Ramón Rubí.

1891/03/17

1900/11/23

4 pàgines

L4

Llibre de comptes de Benita Rubí que conté els rebuts de pagaments que ha abonat a
José Ribalta per un cens anual que li fa per la possessió d'una peça de terra
anomenada Camp del Pla.

1910/11/30

1910/11/30

2 pàgines

28/7

Instància de Miguel Iglesias a l'alcalde de Granollers sol·licitant permís per tancar l'espai
obert que hi ha entre les seves dues cases, situades a la plaça de les Olles.

1924

1924

7 pàgines

28/27

Llibreta de comptes relatius als drets sobre les aigües de la Mina Nova i la Mina Vella.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1.2.Plets
1.2.1.Processos judicials
1831/10/10

1832/05/25

22 pàgines

1/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Catalina Maneja Fábregas i els consorts Pedro i
Manuela Molas Fábregas contra Josefa Fábregas Esteve per les disposicions
testamentàries del difunt José Fábregas.

1832/05/11

1832/05/29

4 pàgines

1/15

Trasllat del procés judicial que enfronta Maria i Vicente Albanell Cabot, mare i fill, de
Sant Vicenç de Llavaneres, contra José Roig, llaurador de Gualba, per un deute de
dues pensions de cens.

1833/04/30

1834/08/29

124 pàgines

1/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Mariano i Juan Viñalonga, veïns de Barcelona,
contra Salvador Viñalonga, veí de Montornès, pels drets sobre l'herència d'Isidro
Viñalonga.

1834/06/10

1834/07/03

10 pàgines

1/18

Trasllat del procés judicial que enfronta Narcisa Sardà, vídua, veïna de Barcelona,
contra Pedro de Santa Digna, llaurador de Llerona, sobre el pagament de 500 lliures.

1834/07/16

1834/11/11

32 pàgines

1/19

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Xandaró, Francisco Capará, Salvador
Sanjuan i una companyia de veïns de Barcelona contra els germans menors d'edat
Fábregas de Vilamajor, en la causa que segueixen amb José Gual de la Torre.

1834/10/02

1834/10/03

4 pàgines

1/17

Trasllat del procés judicial que enfronta Sebastián Mortorí Xalabarder, llaurador de Lliçà
d'Amunt, contra Jaime Cot Puig, llaurador de Parets, per un deute que el demandat es
nega a pagar.

1835/01/23

1835/01/23

4 pàgines

1/20

Trasllat del procés judicial que enfronta Maria i Vicente Albanell, mare i fill, llauradors de
sant Vicenç de Llavaneres, contra José Roig, llaurador de Gualba, pel pagament de 48
lliures de pensions vençudes.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1835/01/31

1836/06/30

102 pàgines

2/2

Trasllat del procés judicial que enfronta Mariano i Juan Viñallonga Sastre, veïns de
Granollers, contra Salvador Viñallonga, llaurador i veí de Montornès, pels drets de dues
setenes parts dels béns relictes del difunt Isidre Viñallonga.

1835/08/13

1835/09/28

24 pàgines

2/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan de Llaura i Torres, veí de Lliçà d'Avall,
contra Petronila i Enric Pratginestós Serracrabara, mare i fill, pel cobrament d'un deute.

1835/11/10

1835/12/23

32 pàgines

2/3

Trasllat del procés judicial que enfronta Paula de Plandolit i Porás, viuda de Francisco
de Plandolit, veí de Centelles, contra José Planell i Plandolit, terratinent de Vic, per la
cancel·lació d'un embargament.

1836/11/07

1841/12/29

16 pàgines

2/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Camps, llaurador de Seva, contra
Josefa i Teresa Lamarca i Masaguer, mare i filla, veïnes de Santa Agnès de
Malanyanes, sobre la tala d'uns arbres propietat del demandant.

1838/04/26

1838/07/31

8 pàgines

2/5

Trasllat del procés judicial que enfronta José Busquets, llaurador de la Garriga, contra
Rosa i Esteban Bassa Illa, mare i fill, llauradors de la Garriga, sobre l'embargament
d'unes terres com a pagament d'un deute.

1839/02/26

1840/06/26

112 pàgines

2/6

Trasllat del procés judicial que enfronta Miguel Bramona, veí de Mataró, contra
Guillermo Llibre, llaurador de Cardedeu, per la reclamació d'unes finques.

1840/05/14

1840/07/07

20 pàgines

2/10

Trasllat del procés judicial que enfronta els tutors i curadors dels menors Francisca,
Rosa, Maria Ángeles, Francisco i José Oliana, de Sant Feliu de Codines, contra
Francisco i Maria Montbui, pels drets sobre una herència.

1840/08/18

1840/09/01

10 pàgines

2/9

Trasllat del procés judicial que enfronta Quirze Soler, pastor de Castellterçol, contra
José Ponsá, negociant de la mateixa vila, pel pagament de les compensacions degudes
a causa de la mort del bestiar del demandant.
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Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1840/08/18

1842/06/01

134 pàgines

2/8

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Vernils Xuriguer, viuda de Nicolás
Vernils, veïna de Vic, contra Felipa Vernils, vídua, veïna de Sant Quirze Safaja, per la
restitució de la seva dot i altres drets.

1840/10/10

1840/12/07

12 pàgines

2/11

Trasllat del procés judicial que enfronta Jacinto Borrell, ferrer de la Roca, contra el seu
fill Saturnino Borrell, pel pagament de les quantitats estipulades en la carta dotal del
casament de l'esmentat Saturnino.

1840/11/05

1841/07/22

15 pàgines

2/7

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco de Asís Estaper, procurador dels
regidors de Granollers, en qualitat d'administradors de l'hospital, contra Isidro Davi, de
Granollers, per la reclamació d'uns censos.

1841/01/02

1842/03/03

50 pàgines

2/17

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco de Asís Turull, llaurador de
Sentmenat, contra Francisco Suñer, en qualitat de segrestador dels béns del difunt
Francisco de Asís Parera, sobre els béns del difunt Francisco.

1841/01/23

1841/08/14

14 pàgines

2/19

Trasllat del procés judicial que enfronta José Castellar Oller, estudiant de Filosofia, de
Valldeneu, contra Ginés Vives, de l'Ametlla, sobre el pagament de 121 lliures i 8 diners
d'import de les pensions d'un censal.

1841/04/27

1841/07/07

10 pàgines

2/12

Trasllat de l'expedient judicial de Francisca Xairó Reverter i Miguel Reverter en el
tribunal de Granollers en la justificació de la mort del seu germà José Reverter, soldat.

1841/06/03

1842

48 pàgines

3/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Saldas, fabricant de teixits, veí de
Barcelona, contra José Casaramona, sastre de Caldes de Montbui, pel pagament de
123 lliures i 92 diners.

1841/09/03

1842/01/18

24 pàgines

3/7

Trasllat del procés judicial que enfronta Sebastián Argemir, llaurador de l'Ametlla, contra
José Comes i Teresa Davi, mare i fill, veïns de l'Ametlla, pel dret d'emprar l'aigua del
torrent de Palau.
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Capsa/ Descripció
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1841/09/24

1841/11/27

36 pàgines

2/13

Trasllat del procés judicial que enfronta Sebastian Argemir, llaurador de l'Ametlla, contra
Teresa Davi i José Comes, mare i fill, sobre el dret d'emprar l'aigua del torrent anomenat
Palau.

1841/10/23

1842/01/22

26 pàgines

2/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Tomás Giró, moliner de Sant Esteve de la costa
del Montseny, contra Ramón Illa, llaurador del mateix lloc, pels drets sobre un molí que
l'esmentat Ramón havia arrendat a Tomás.

1841/11/26

1842/01/04

6 pàgines

2/18

Trasllat del procés judicial que enfronta a Francisco Camps, llaurador de Seva, contra
Josefa i Teresa Lamarca i Masaguer, mare i filla, de Santa Agnès de Malanyanes, sobre
el pagament de 1651 lliures i 1295 diners de deute.

1841/12/02

1842/02/27

28 pàgines

2/15

Trasllat del procés judicial que enfronta els consorts Esteban i Teresa Alsiu, residents a
la Garriga, contra Pablo Alermo, per unes injúries que els esmentats esposos havien fet
al demandant.

1842/01/25

1842/04/05

16 pàgines

3/8

Trasllat del procés judicial que enfronta José Selva, llaurador de Dosrius, contra el
promotor fiscal de l'Estat com a representant de l'Amortizació, pel pagament d'un deute
impagat de 588 lliures que havien contret amb l'esmentat José dos carlins.

1842/03/15

1842/05/18

28 pàgines

3/3

Trasllat del procés judicial que enfronta Segismundo i Manuela Molins, consorts, veïns
de Vilamajor, contra Pedro Pujol Canal, per compensacions exigides a causa del
robatori que es va fer a la casa que els esposos tenien arrendada a l'esmentat Pedro.

1842/04/18

1843/02/06

26 pàgines

2/20

Trasllat del procés judicial que enfronta Luis de Marlés, advocat del Col·legi de
Barcelona, contra Bernardo Prades, pel pagament de certes quantitats i l'embargament
d'uns censos.

1842/05/04

1842/10/06

58 pàgines

3/6

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Viñallonga, sastre de Barcelona, contra el
seu germà Jaime Viñallonga, llaurador de Montornès, per l'herència dels béns paterns.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1842/06/17

1842/12/17

86 pàgines

3/4

Trasllat del procés judicial que enfronta José Valls, jornaler de Mollet, contra els
esposos Juan Butjosa i Antonia Butjosa Palmarolas, veïns de Parets, pel deute que els
consorts tenen en concepte de soldada pels treballs fets per José com a mosso.

1842/06/18

1844/07/03

44 pàgines

3/5

Trasllat del procés judicial que enfronta José Valls, procurador del marquès d'Ayerve,
contra Ramón Terrades, llaurador de Cardedeu, en què l'esmentat marquès exigeix a
José Valls que capbrevi les terres que estan sota el seu domini alodial.

1842/08/24

1842/08/24

4 pàgines

3/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Tomás Serra, negociant de Granollers, contra
Antonia Puig Miralles, vídua, de Sant Feliu de Codines, pel pagament de 504 rals de
velló que l'esmentada Antonia li devia per la compra de 8 carners.

1842/09/10

1842/09/23

14 pàgines

3/2

Trasllat del procés criminal instat d'ofici contra Rosa Canadell, acusada d'amenaçar a
José Morató de ferir-lo amb una navalla.

1843/04/29

1843/06/12

16 pàgines

3/12

Trasllat del procés judicial que enfronta Esteban Bosom, bracer de Sabadell, contra Rita
Sagrera Piquer, vídua, de Granollers, per un deute impagat de 39 duros.

1843/05/04

1843/05/04

6 pàgines

3/9

Trasllat del procés judicial que enfronta Nicolás Riera Cabot, manyà d'Alella, contra
Miguel Riera Cabot, llaurador de Palou, pel pagament de drets de la llegítima paterna.

1843/05/20

1846/03/11

92 pàgines

3/13

Trasllat del procés judicial que enfronta Maria Teresa Fábregas i Plantada, de Santa
Eulàlia, contra José Plantada, veí de Montornès, pel pagament de la dot nupcial de
l'esmentada Teresa i altres drets de l'herència paterna.

1844/01/22

1845/01/27

26 pàgines

3/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Carner, guardabosc, veí de Cardedeu,
contra els consorts Pablo i Maria Cerdaña pels drets d'una terra i una casa que els
esmentats esposos havien venut a Jaime Carner.

1844/03/23

1844/07/21

16 pàgines

4/7

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Camarasa i Mariano Segues, veïns de
Granollers, contra Jaime Malla, de Llinars, pel pagament d'honoraris deguts als
esmentats advocats.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1844/04/02

1844/06/18

54 pàgines

3/19

Trasllat del procés criminal instat d'ofici contra diversos reus per motiu dels
atropellaments causats a Maria Vallcorba, de Sant Feliu de Codines, la nit del 22 de
març de 1844.

1844/05/31

1852/05/27

44 pàgines

3/17

Trasllat del procés judicial que enfronta Luisa Vallcorba Dulachs, Mariana i Maria
Francisca Dulachs, germanes, veïnes de Barcelona, contra Jaime Torrents Portugués,
llaurador de sant Fost de Campcentelles, pel pagament de certes quantitats.

1844/06/14

1844/07/05

16 pàgines

4/6

Trasllat del procés judicial que enfronta Martín Cadafan Traber, de Granollers, contra
Francisco Font, llaurador de Bigues, i la seva mare Ramona Font Regaiol, junt amb
Pedro Boget Carreras, llaurador de Mollet, pels drets sobre un camí.

1844/06/21

1844/08/28

14 pàgines

4/3

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Camarasa, advocat de Granollers, contra
Francisco Vilarasau, comerciant de Barcelona, pel pagament d'honoraris deguts a
l'esmentat advocat.

1844/07/03

1845/11/12

24 pàgines

3/15

Trasllat del procés judicial que enfronta Esperanza Tàrrega, vídua, veïna de Caldes de
Montbui, contra Esteban Bassa Illa, llaurador de la Garriga, pel pagament de certes
quantitats.

1844/07/03

1844/07/03

30 pàgines

3/18

Trasllat del procés judicial que enfronta Esperanza Tárrega, veïna de Caldes de
Montbui, contra Juan Bassa Illa, llaurador de la Garriga, pel pagament de 85 lliures i
l'evacuació d'una terra.

1844/07/05

1844/07/24

18 pàgines

4/5

Trasllat del procés judicial que enfronta Domingo Corominas, cirurgià de Sant Joan de
Vilassar de Mar, contra José de Belloch i els seus socis, per la venta del mas
Massaguer de Santa Agnès de Malanyanes.

1844/08/04

1844/08/04

10 pàgines

4/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Pedro Boget Viver, llaurador de la Baronia de
Montbui, contra Martín Cadafany Traber, llaurador de Bigues, sobre un atemptat comès
als drets de l'esmentat Pedro Boget.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1844/08/12

1844/08/12

8 pàgines

4/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Pedro Boget Viver, llaurador de la Baronia de
Montbui, contra Martín Cadafan Traber, llaurador de Bigues, per un atemptat als drets
de l'esmentat Pedro Boget.

1844/12/01

1844/12/02

12 pàgines

4/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Pedro Soler, negociant de Claramunt, contra
José Portet, de Seva, i José Musons, de Terrassa, per l'embargament i la reclamació de
20 carners de l'esmentat Soler.

1844/12/14

1845/01/03

14 pàgines

4/2

Trasllat del procés judicial que enfronta Pablo Viñolas i cinc llauradors de la Garriga
contra Pablo Alerm, llaurador de la mateixa vila, sobre atemptats comesos per
l'esmentat Pablo Alerm.

1844/12/20

1845/01/03

24 pàgines

3/20

Trasllat del procés criminal contra Jaime Pujol Vega, de Taradell, per motiu dels
atropellaments causats a Catalina Ribas, esposa de José Ribas, de Vic, la tarda del dia
14 d'octubre de 1844.

1845/04/03

1845/11/15

128 pàgines

4/11

Trasllat del procés judicial que enfronta José Ribas, sastre de Sant Feliu de Codinas,
contra Gabriel Solá, veí de Caldes de Montbui, pel pagament de certes quantitats.

1845/04/25

1845/09/06

18 pàgines

4/13

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Fábregas Plantada, veïna de Granollers,
contra José Sala Plantada, veí de Montornès, pels drets de l'herència del difunt
Buenaventura Plantada.

1845/05/02

1845/05/17

8 pàgines

4/12

Trasllat del procés judicial que enfronta José Busquets, veí de Granollers, contra José
Soler Camat, llaurador de l'Ametlla, per atemptats comesos sobre els drets de
l'esmentat José Busquets.

1845/06/02

1848/05/21

54 pàgines

4/9

Trasllat del procés criminal contra Pedro Pons Jensana, per motiu dels atropellaments
provocats a Pablo Boada, de Sant Martí de Muscaroles.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1845/08/11

1845/09/22

14 pàgines

4/10

Trasllat del procés judicial que enfronta Félix Montblanc, llaurador de Tagamanent,
contra Isidro Salvans, veí de la mateixa vila, sobre un atemptat als drets de l'esmentat
Félix.

1845/10/11

1845/12/23

16 pàgines

4/8

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime, Vicenta i Teresa Camps Prat, germans,
contra Ramón Camps, llaurador de Mollet, per la reivindicació d'una casa i una peça de
terra.

1846/08/10

1848/09/30

20 pàgines

4/19

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Camarasa Muntañola, Tomás Vendrell,
Tomás Vila, i Miguel Vidal, contra Miguel i Francisco Campmajor, pare i fill, llauradors de
Belloch, pel pagament de 702 lliures degudes per l'arrendament d'una terra.

1847/02/04

1847/02/20

14 pàgines

4/18

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Camps Tura, vídua, veïna de la Garriga,
contra Esteban Bassa Illa, llaurador de la mateixa vila, pel pagament de certes
quantitats.

1847/02/05

1847/09/30

40 pàgines

4/15

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Camps, vídua, contra Esteban Bassa
Illa, llaurador de la mateixa vila, pel pagament de 7 unces.

1847/03/15

1849/04/11

64 pàgines

4/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Esperanza Tárrega i Alrich, vídua, de Caldes de
Montbui, contra Esteban Bassa Illa, llaurador de la Garriga, pel pagament de 326 lliures
i 5 diners en concepte de pensions derivades d'un censal.

1847/04/12

1848/03/01

12 pàgines

4/17

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisca Martrús, vídua de Francisco Martrús,
de Manresa, contra Pedro Serra, negociant de Granollers, pel pagament de 162 lliures i
14 sous i 10 diners.

1848/02/22

1849/05/24

30 pàgines

4/20

Trasllat del procés judicial que enfronta Susanna Palaudàries, veïna de Caldes, contra
Jaime Ferrer, també de Caldes, per perjudicis causats en les terres de l'esmentada
Susanna.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1848/09/13

1849/10/15

12 pàgines

7/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Font, veí de Barcelona, contra Gabriel
Solá, sastre de Caldes de Montbui, per l'ús de les aigües termals.

1848/10/02

1848/10/03

10 pàgines

7/8

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco de Casanova Gaiolá, contra Pedro
Serra, sastre de Granollers, sobre atemptats comesos als drets del demandant.

1849/04/20

1849/06/18

30 pàgines

4/25

Trasllat del procés judicial que enfronta Rita Niubó Isart, vídua de Vicente Niubó, i Enric
Climent Casadevall, veïns de Barcelona, contra Francisco Fonolleda, llaurador de
Montmeló, sobre el pagament de 46 lliures, 17 sous i 6 diners.

1849/06/15

1850/01/15

32 pàgines

4/21

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Targarona Miralles, veí de Barcelona,
contra Buenaventura Guinart, veí de Collsabadell, pel pagament de certes quantitats.

1849/08/16

1849/10/31

18 pàgines

4/22

Trasllat de l'expedient judicial de José Busquets, llaurador de Granollers, sobre
l'exoneració de la seva tutela sobre els fills menors del difunt Francisco de Rosselló.

1849/09/04

1850/02/26

38 pàgines

4/23

Trasllat del procés judicial que enfronta José i Jaime Gras, pare i fill, Jaime Bertrán i
Pedro Pujol, tots de Sant Antoni de Vilamajor, contra Juan Cortés, veí de Barcelona,
sobre els seus drets en diversos cursos d'aigües.

1849/09/27

1850/01/07

10 pàgines

4/24

Trasllat del procés judicial que enfronta la comunitat de preveres de Moià contra els
consorts Pablo i Rosa Valls, veïns de Sant Feliu de Codines, sobre la millora d'un
censal i el pagament de pensions.

1849/09/29

1850/01/24

24 pàgines

5/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Fracisco Targarona Miralles, veí de Barcelona,
contra Ginés i Buenaventura Guinart Domènech, pare i fill, llauradors de Collsabadell,
pel pagament de 618 pesos forts i 15 rals de velló.

1850/03/04

1850/04/22

14 pàgines

5/5

Trasllat del procés judicial que enfronta José Galí, negociant de Marfa, contra Miguel
Vallcorba, sobre dues terceres parts de drets d'un pagament de 2.304 rals de velló.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1850/09/13

1850/09/15

10 pàgines

5/6

Trasllat del procés judicial que enfronta els esposos Esteban Font Torras i Catalina Font
Pratjussá, veïns de la Roca, contra José Moncau, alcalde de Lliçà de Munt, per
perjudicis causats en les propietats dels esmentats consorts.

1850/12/09

1851/06/21

26 pàgines

5/3

Trasllat del procés judicial que enfronta Tomás Reixach, fabricant de cotó, veí de Sant
Andreu de Palomar (Barcelona), contra José Ribas, sastre de Sant Feliu de Codines,
pel pagament de 360 lliures.

1850/12/10

1851/01/17

8 pàgines

5/2

Trasllat de l'expedient judicial de la comunitat de l'església col·legiada de Sant Llorenç
de Morunys, del partit de Solsona, sobre l'ocupació del protocol de Ramón Saladich,
notari de Lluçà, de l'any 1839.

1851/01/02

1851/02/01

12 pàgines

5/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Rovira i Margarita Rovira Mallol,
consorts, veïns de la Garriga, contra Pablo Aspa, també de la Garriga, pel pagament de
1932 rals de velló, dels quals se'n disputen la meitat dels drets.

1851/04/11

1851/05/14

22 pàgines

5/12

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Casanova Gaiolá, veí de Barcelona,
contra Joan Font, de Lliçà d'Amunt, sobre uns possessoris.

1851/04/15

1851/05/17

34 pàgines

5/9

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco de Casanova i de Gaiolá, veí de
Barcelona, contra Miguel Torrabadella, veí de Granollers, sobre uns possessoris.

1851/04/21

1852/04/29

14 pàgines

5/15

Trasllat del procés judicial que enfronta Pablo Jaumira, llaurador de l'Ametlla, contra
Margarita Ribas de Montagut, José Ribas i Tomás Montagut, tutors de Juan de
Montagut Villar Ribas, pel pagament de 320 lliures.

1851/06/07

1853/06/20

74 pàgines

5/14

Trasllat del procés judicial que enfronta els senyors Cadafalch i Bogriña, de Terrassa,
contra José Torrent, de Caldes de Montbui, pel pagament de 34 lliures, 13 sous i 11
diners en concepte d'una pensió derivada d'un censal.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1851/11/04

1851/12/15

6 pàgines

5/11

Trasllat del procés judicial que enfronta Antonio Carrencá, veí d'Alella, contra Claudio
Xarán, llaurador de Martorelles, empresonat a Granollers, pel pagament de 18 duros per
l'arrendament d'una terra.

1851/11/06

1851/11/17

14 pàgines

5/8

Trasllat del procés judicial que enfronta José Oliver de Muscaroles contra José Abril,
bracer del mateix lloc, sobre un possessori.

1852/01/27

1852/02/03

8 pàgines

5/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Planas, vídua, veïna de la Garriga,
contra Pedro Garriga, de la mateixa vila, pel pagament de 100 lliures.

1852/03/30

1852/08/03

20 pàgines

5/22

Trasllat del procés judicial que enfronta Jacinto Oliver, veí de Sant Andreu de Palomar
(Barcelona), contra Isidro Palou, llaurador de Parets, pels drets sobre unes terres.

1852/04/02

1852/05/03

24 pàgines

5/18

Trasllat del procés judicial que enfronta Paula i Melchor Murtra Torrents, mare i fill, veïns
de Caldes de Montbui, contra Salvador Flaquer, adroguer de la mateixa vila, pels drets
sobre una casa.

1852/04/21

1852/04/29

16 pàgines

5/17

Trasllat del procés judicial que enfronta José i Pablo Relats, pare i fill, llauradors de Lliçà
d'Amunt, contra Margarita Ribas Montagut, José Ribas i Tomás Montagut, tutors de
Juan Montagut Ribas, pel pagament de 473 lliures, 11 sous i 3 diners.

1852/06/07

1852/07/05

18 pàgines

5/23

Trasllat del procés judicial que enfronta Elias Uiá i la seva muller Josefa Mas, veïns de
Granollers, contra Ramón Mas, tiet de l'esmentada Josefa, absent a Amèrica, per la
partició dels seus béns.

1852/08/22

1853/04/06

18 pàgines

5/21

Trasllat del procés judicial que enfronta Rosa Triadó Alegret, curadora dels seus fills
José i Maria Triadó, contra Miguel Bach, advocat de Vic.

1852/09/17

1853/03/04

24 pàgines

5/19

Trasllat del procés judicial que enfronta els tutors dels fills del difunt Francisco d'Asís
Rosselló contra Pablo Alerm, llaurador de la Garriga, pel pagament de 388 lliures i 10
sous.
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Data final

Volum

Capsa/ Descripció
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1852/12/18

1853/10/28

54 pàgines

5/20

Trasllat de l'expedient judicial que enfronta Agustín Riera, veí de Sant Antoni de
Vilamajor, contra Félix Vila Bellit, d'Aiguafreda, pel pagament de certa quantitat en
concepte del carbó que l'esmentat Félix Vila havia venut a Agustín Riera.

1853/01/08

1853/02/04

10 pàgines

5/25

Trasllat del procés judicial que enfronta els tutors i curadors dels fills del difunt Francisco
Asís Rosselló contra Pablo Alerm, llaurador de la Garriga, pel pagament de 47 duros i
mig.

1853/03/30

1853/03/30

12 pàgines

6/3

Trasllat del procés judicial que enfronta Joaquín Maria Guinart de Feixas, de Lloret de
Mar, contra Antonio Viver, veí de l'Ametlla, pel pagament de pensions derivades d'un
censal.

1853/07/08

1853/09/16

20 pàgines

5/24

Trasllat del procés judicial que enfronta José Pujades, tinent retirat de Caldes de
Montbui, contra José Posas, llaurador de sant Quirze Safaja, pel pagament de 960
lliures.

1853/10/26

1854/12/05

92 pàgines

5/26

Trasllat del procés judicial que enfronta Antonio Pujol, llaurador de Marata, contra
Antonio Sabater, veí del mateix lloc, sobre uns possessoris.

1853/11/03

1854/11/01

90 pàgines

6/2

Trasllat del procés judicial que enfronta José Fransi, de la parròquia de Sant Pere de
Terrassa, contra Luis Casals, de Caldes de Montbui, absent, per l'extinció i pagament
d'un censal de 300 lliures.

1853/11/07

1854/08/31

72 pàgines

5/27

Trasllat del procés judicial que enfronta Daniel Rafart, veí de Barcelona, contra José
Davi Samón, de Sant Pere de Vilamajor, per dues terceres parts dels drets d'un
pagament de 2144 rals.

1853/12/17

1855/07/17

20 pàgines

6/1

Trasllat de l'expedient judicial format en justificació del valor que en el decenni 1827 a
1836 van tenir els fruits que van correspondre a Ignasi Guarda Sastre, que els va
percebre com a partícep llec del delme de Cardedeu.
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Capsa/ Descripció
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1854/01/13

1854/03/22

52 pàgines

6/13

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Vendrell, Tomás Vila, José Vila, Jaime
Camarasa i Miguel Vidal, contra Miguel i Francisco Campmajor, pare i fill, pel pagament
de 2000 lliures i l'evacuació de la casa i terres que tenien arrendades.

1854/03/10

1854/03/21

14 pàgines

6/14

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Soler Gabarrell, advocat de Barcelona,
contra Maria Rosa i José Blanc Cardona, mare i fill, llauradors del poble de Gallecs, pel
pagament de 3600 lliures.

1854/03/13

1854/10/24

36 pàgines

6/9

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Capellá, llaurador de Palou, contra
Maria Oliveras Moret i José Capellá Moret, àvia i nét, veïns de Llerona, pel pagament de
certes quantitats.

1854/04/07

1854/12/29

24 pàgines

6/11

Trasllat del procés judicial que enfronta a Ramón Basté, veí de Caldes de Montbui,
contra José Aiguaranosa, també de Caldes, sobre un embargament.

1854/04/12

1854/05/12

24 pàgines

6/6

Trasllat de l'expedient judicial de Maria Costa Cassá, vídua de Pablo Costa, veïna de
Samalús, sobre l'embargament de béns de José Costa Roig.

1854/05/01

1854/06/19

18 pàgines

6/15

Trasllat del procés judicial que enfronta Camilo Roig, fabricant de fils i teixits de
Barcelona, contra Jaime Ferrer, fabricant de teixits de Caldes de Montbui, pel pagament
de 845 rals i 29 morabatins de velló.

1854/08/28

1855/10/24

38 pàgines

6/10

Trasllat del procés judicial que enfronta Antonio Tayadella i Roger de Castellterçol
contra Andrés Paré de Lliçà d'Amunt, pel pagament de 91 lliures i 15 sous.

1854/09/23

1856/08/04

96 pàgines

6/12

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Guardia, bracer de Granollers, contra
Manuel Casagemas, curador de Josefa Guardia Teulats i la seva mare Eulalia Teulats,
veïnes de Palou, per drets sobre l'herència del difunt José Guardia.

1854/10/19

1855/05/09

28 pàgines

6/8

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Corderas Vidal, llaurador de Sant Feliu de
Codines, contra els Falgá, mare i fill, sobre un pagament degut a l'esmentat Juan
Corderas.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1855/02/23

1862/07/30

12 pàgines

6/7

Trasllat del l'expedient judicial de Francisca Rosselló Puig, Segismundo Serratacó, José
Busquets i Antonio Serratacó, tutors dels fills de Francisco de Asís Rosselló, sobre
l'habilitació d'una còpia d'un establiment per poder-la registrar en hipoteca.

1855/03/19

1856/09/30

58 pàgines

6/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Francisco Arnaus, bracer de la Garriga, contra
Juan Dalmau, també de la Garriga, sobre el pagament de 260 lliures.

1855/09/24

1858/03/08

100 pàgines

6/17

Trasllat del procés judicial que enfronta Manuel Torner Martorell, veí de Barcelona,
contra José Prat, pel pagament d'un deute.

1856/06/07

1856/10/04

18 pàgines

6/18

Trasllat de l'expedient judicial d'Antònia Ferrer Busquets, muller de José Busquets, veí
de la Garriga, sobre el seu nomenament com a curadora del seu marit.

1856/07/11

1858/08/20

48 pàgines

7/20

Trasllat del procés judicial que enfronta Cayetano de Villalonga, baró de Segur, contra
José Vilar, de la Garriga, pel pagament de 37 duros, 6 rals, 24 morabatins i dues
gallines.

1856/09/01

1856/09/13

16 pàgines

7/18

Trasllat del procés criminal instat d'ofici contra Francisco Serra Delor per haver expedit
moneda falsa.

1856/09/11

1856/09/18

14 pàgines

7/19

Trasllat del procés judicial que enfronta Isidro Armada i d'altres contra Gabriel Solá,
sastre de Caldes de Montbui, pel pagament de 500 duros.

1856/09/12

1856/09/26

12 pàgines

7/17

Trasllat del procés judicial instat d'ofici contra Pedro Llonch Roca per haver comès fals
testimoni.

1856/11/04

1859/02/04

116 pàgines

8/5

Trasllat del procés judicial que enfronta Pedro Boget Vives, veí de Granollers, contra els
consorts Jacinto Matalonga i Maria Boget, veïns de Terrassa, pel pagament de la
llegítima paterna.

1856/11/28

1857/01/30

18 pàgines

6/20

Trasllat del procés judicial que enfronta Jerónimo Esmandia, ferrer de Caldes de
Montbui, contra Andrés Margenat, de Lliçà d'Amunt, sobre el pagament de 362 rals i 17
morabatins.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1856/12/17

1860/07/20

28 pàgines

6/19

Trasllat de l'expedient judicial de José Viure, Eulalia Viure, Maria Viure, José Bellalta,
pare i administrador dels béns dels seus fills Ramón, Esteban i Maria Bellalta Viure i
Luisa Bellalta, tots de Cardedeu, sobre els béns del difunt Jerónimo Viure.

1858/03/20

1859/06/25

34 pàgines

8/2

Trasllat de l'expedient judicial d'Antonia Ferrer Busquets, muller i curadora de José
Busquets, veïns de la Garriga, sobre l'autorització per a subscriure una escriptura
notarial relativa a l'establiment d'una terra.

1858/07/05

1859/01/26

42 pàgines

8/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Esperanza Comes Torrabadella, vídua, de
Barcelona, contra Dolores Genovart Solench, vídua, i el seu curador Pedro Boget
Carreras, veí de Granollers, per un pagament de 2500 lliures.

1858/10/04

1859/01/22

20 pàgines

7/22

Trasllat del procés judicial que enfronta Buenaventura Gurri Ferrarons, negociant de
Granollers, contra Juan Montells Malla, llaurador de Cardedeu, pel pagament de 14.080
rals de velló per tres debitoris.

1858/12/04

1858/12/20

40 pàgines

8/3

Trasllat del procés criminal instat d'ofici contra els germans Ginés i Juan Sanromá i
Marcelino Garriga, presos, acusats d'utilitzar una màquina per falsificar moneda.

1859/06/20

1860/11/17

56 pàgines

8/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Teresa Ribalta i Saurí, soltera, veïna de
Granollers, contra Mariángela Gorgui Ribalta i José Ribalta Gorgui, mare i fill, també de
Granollers, per les disposicions testamentàries del difunt José Ribalta.

1859/09/20

1859/11/04

32 pàgines

6/21

Trasllat de l'expedient judicial de Pedro Boget Vives, en qualitat de curador de la
incapacitada Dolores Genovart Solench.

1859/11/19

1859/11/19

6 pàgines

6/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Juan Simón Montserrat, rector de Samalús,
contra José Plantada Sala, veí de Granollers, pel pagament de 132 lliures per 22
pensions de censal vençudes.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1860/01/16

1860/02/24

34 pàgines

7/1

Trasllat del procés judicial que enfronta Maria Viure, muller de Tomás Rovira, Luisa
Bellalta Viure, muller de Domingo Planes, José Bellsolar Puig, i molts altres, contra José
Viure, sastre de Cardedeu, pel pagament de 8159 rals i 24 morabatins.

1860/06/19

1860/09/11

14 pàgines

6/22

Trasllat del procés judicial que enfronta Rosa Pujol, vídua d'Esteban Masart, veïna de
Granollers, contra José Fluviach, també de Granollers, pels drets sobre una herència.

1860/08/29

1860/10/12

28 pàgines

6/5

Trasllat del procés judicial que enfronta Lorenzo Mirapeix, veí de Barcelona, contra José
Pont, llaurador de l'Ametlla, per l'arrendament del mas Alzina i les seves terres.

1861/08/24

1863/07/04

22 pàgines

7/4

Trasllat del procés judicial que enfronta Tomás Serra, veí de Granollers, contra Pablo
Traber, llaurador de l'Ametlla, pel pagament de 200 lliures.

1861/09/09

1862/01/17

36 pàgines

7/2

Trasllat del procés judicial que enfronta els curadors dels fills menors de Francisco de
Asís Rosselló, de la Garriga, contra Rosa Bosch Nualart, vídua, sobre un judici de faltes
per desviament d'aigües.

1861/09/27

1861/09/30

12 pàgines

7/3

Trasllat del procés judicial que enfronta la comunitat de preveres de Caldes de Montbui
contra Francisco Asís Anglí, de la mateixa vila, pel pagament de 292 lliures i 8 sous, que
sumen la meitat de les pensions de cinc censals.

1862/02/15

1863/07/07

156 pàgines

7/6

Trasllat del procés judicial que enfronta Josefa Turull, muller de Jaime Pujades, torner,
veí de Caldes de Montbui, contra els esposos Salvador Nogués Delger i Teresa Turull,
mare de Paula Xicota i vídua de José Turull, pel pagament de la llegítima paterna

1862/03/22

1862/04/04

10 pàgines

7/5

Trasllat del procés judicial que enfronta el comte de Creixell contra Ramón Vila
Colomer, veí de Viladrau, sobre un interdicte de recobrar.

1862/06/15

1863/02/13

72 pàgines

7/9

Trasllat del procés judicial que enfronta Josefa Pau Boget, vídua de Pedro Boget, contra
Maria Boget, muller de Jacinto Matalonga, veïns de Terrassa, per l'habilitació d'una
còpia del testament del difunt Cayetano Boget.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1862/07/13

1862/12/13

50 pàgines

7/10

Trasllat del procés judicial que enfronta Josefa Pau Boget, vídua de Pedro Boget, contra
els tutors de Pedro Bosch, pel discerniment dels drets del testament del difunt Cayetano
Boget.

1862/08/20

1863/04/08

34 pàgines

7/7

Trasllat del procés judicial que enfronta Josefa Pau de Boget, vídua de Pedro Boget, i el
menor Pedro Bosch, contra Isidro Prat Corona, llaurador de Sant Mateu de Montbui, de
Bigues, sobre un interdicte de recobrar.

1862/10/24

1862/10/24

14 pàgines

7/11

Trasllat de l'expedient judicial de Josefa Pau Boget, vídua de Pedro Boget, per la
curadoria sobre la incapacitada Dolores Genovart Solench.

1863/07/04

1863/10/07

16 pàgines

7/12

Trasllat de l'expedient possessori de Pedro Puig Pey i José Puig Coll, pare i fill,
llauradors de Montmeló, sobre una casa i un hort de la difunta Rosa Coll.

1864/ 02/13

1864/05/18

24 pàgines

7/16

Trasllat de l'expedient possessori d'Hipólito Salavert, veí de Castellterçol, sobre els béns
del seu difunt pare José Salavert.

1864/05/31

1864/07/26

58 pàgines

7/15

Trasllat del procés judicial que enfronta José Huget Patiño, coronel de cavalleria retirat,
veí de Barcelona, contra Esteban Prat Mogas i Jaime Valhonesta Farell, per
l'incompliment d'un acord per construir dues mines d'aigua a Corró d'Avall.

1864/06/19

1864/07/07

10 pàgines

7/13

Trasllat del procés criminal que enfronta Miguel Roca, bracer de Corró d'Avall, contra
Antonio Ordeix, guarda particular, també de Corró d'Avall, sobre el fals testimoni comès
pel guarda acusant l'esmentat Miguel Roca d'haver robat llenya.

1.2.2.Documentació judicial
1708/05/15

1808/11/13

128 pàgines

11/16

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1800/04/26

1864/03/09

75 pàgines

12/7

Sentències i costes judicials.

1820

1864

110 pàgines

8/12

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1820

1864

46 pàgines

10/2

Índexs de sumaris judicials.

1820

1864

42 pàgines

10/3

Índexs de sumaris judicials.

1820

1864

46 pàgines

9/12

Índexs de sumaris judicials.

1820

1865

59 pàgines

10/10

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1820

1864

50 pàgines

10/11

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1820

1864

56 pàgines

10/12

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1820

1864

72 pàgines

10/13

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1820

1864

60 pàgines

11/7

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1820

1864

38 pàgines

11/8

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1820

1864

48 pàgines

10/1

Índexs de sumaris judicials.

1820

1864

42 pàgines

11/9

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1820

1864

12 pàgines

11/15

Actes judicials.

1820

1864

8 pàgines

12/8

Sentències i costes judicials.

1820

1864

144 pàgines

12/17

Documentació judicial diversa.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1820

1864

12 pàgines

12/11

Arbitratges, concòrdies i judicis de conciliació.

1820

1865

44 pàgines

12/4

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1820

1865

74 pàgines

12/6

Interrogatoris i testimoniatges en el marc de processos civils o criminals.

1820

1865

46 pàgines

12/14

Dictàmens i consultes a experts en el marc de processos civils.

1820/12/04

1841/06/17

34 pàgines

12/9

Arbitratges, concòrdies i judicis de conciliació.

1822/01/13

1838/08/18

78 pàgines

11/17

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1822/02/25

1836/02/29

68 pàgines

9/1

Índexs de sumaris judicials.

1832

1843/07/13

38 pàgines

11/12

Actes judicials.

1832/01/04

1838/06/28

60 pàgines

10/4

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1832/09/18

1832/09/18

2 pàgines

30/42

Cessió feta per Josep i Pau Argemir a favor de Pau Tura, espardenyer, d'una habitació
de la casa de can Riells que tenen al carrer de les Creus per espai de dos anys, per tal
de compensar un deute que havia contret el seu difunt pare amb l'esmentat Tura.

1836/06/24

1840/03/12

112 pàgines

8/6

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1836/09/08

1845/05/05

26 pàgines

12/13

Dictàmens i consultes a experts en el marc de processos civils.

1837/10/20

1852/07/22

27 pàgines

11/10

Citacions, exhorts, requeriments, oficis i altres escrits de les autoritats judicials en el
marc de processos civils o criminals.

1838/09/06

1844/09/02

78 pàgines

12/1

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1838/10/25

1860/05/13

66 pàgines

12/5

Interrogatoris i testimoniatges en el marc de processos civils o criminals.

1838/12/04

1841/12/06

42 pàgines

9/2

Índexs de sumaris judicials.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1839/03/15

1843/06/02

54 pàgines

10/5

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1840/01/14

1849/03/30

10 pàgines

12/12

Judicis verbals.

1840/02/13

1854/01/01

35 pàgines

12/16

Documentació judicial diversa.

1840/06/13

1844/01/10

48 pàgines

10/14

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1840/10/26

1842/06/06

50 pàgines

8/7

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1842/03/12

1864/01/21

58 pàgines

12/10

Arbitratges, concòrdies i judicis de conciliació.

1842/12/31

1843/12/26

126 pàgines

8/8

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1843/03/24

1843/10/18

82 pàgines

9/3

Índexs de sumaris judicials.

1843/08/09

1846/07/06

50 pàgines

10/6

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1843/08/24

1846/05/06

52 pàgines

11/13

Actes judicials.

1843/11/15

1844/03/28

62 pàgines

9/4

Índexs de sumaris judicials.

1843/11/30

1850/06/14

52 pàgines

12/2

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1844/01/10

1844/12/02

52 pàgines

10/15

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1844/03/25

1844/05/23

86 pàgines

9/5

Índexs de sumaris judicials.

1844/05/26

1844/08/16

96 pàgines

9/6

Índexs de sumaris judicials.

1844/08/26

1845/04/25

64 pàgines

9/7

Índexs de sumaris judicials.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1844/11/17

1850/07/20

72 pàgines

8/9

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1844/12/10

1845/08/14

56 pàgines

11/1

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1845/04/25

1845/09/28

80 pàgines

9/8

Índexs de sumaris judicials.

1845/09/12

1846/01/25

54 pàgines

11/2

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1845/10/09

1846/05/13

80 pàgines

9/9

Índexs de sumaris judicials.

1846/01/28

1846/07/13

56 pàgines

11/3

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1846/06/02

1846/10/24

56 pàgines

9/10

Índexs de sumaris judicials.

1846/07/18

1846/10/26

46 pàgines

11/4

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1846/07/18

1856/07/12

44 pàgines

10/7

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1846/10/11

1847/04/02

42 pàgines

9/11

Índexs de sumaris judicials.

1846/11/16

1847/03/11

34 pàgines

11/5

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1847/03/27

1860/11/21

44 pàgines

11/6

Dictàmens i escrits diversos de fiscals i advocats a les autoritats judicials en el marc de
processos criminals.

1851/10/31

1864/07/20

80 pàgines

11/14

Actes judicials.

1852/05/17

1864/06/17

26 pàgines

12/15

Reintegraments.

Fons Família Rubí i Iglesias (1332-1929). Catàleg per quadre de classificació. Actualitzat el setembre de 2010.

36

Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1852/08/12

1863/03/12

46 pàgines

11/11

Citacions, exhorts, requeriments, oficis i altres escrits de les autoritats judicials en el
marc de processos civils o criminals.

1853/03/10

1863/11/30

48 pàgines

12/3

Proves aportades en el marc de processos civils o criminals.

1854/05/24

1857/01/12

102 pàgines

8/10

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1858/12/21

1861/12/21

58 pàgines

10/8

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

1860/10/22

1863/11/06

72 pàgines

8/11

Lligalls que contenen fragments de processos judicials.

1862/05/03

1864/07/06

62 pàgines

10/9

Demandes i escrits diversos de procuradors i advocats a les autoritats judicials en el
marc de processos civils.

2.ARXIUS PERSONALS
2.1.Jaume Rubí Oliver i Francisco Rubí Isern
1751

1834

8 pàgines

13/1

Còpia del cadastre de la vila de Granollers començat l'any 1750.

1782

1851

12 documents

13/18

Comptes personals diversos de Francisco Rubí.

1782

1851

38 documents

13/17

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a comerciant de
ferro.

1782

1851

34 documents

13/19

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a comerciant de
ferro.

1782

1851

19 documents

14/1

Padrons fiscals de la contribució territorial dels propietaris de Granollers.

1799/03/20

1838/09/10

13 documents

13/6

Rebuts de pagaments diversos abonats per Jaume Rubí Oliver.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1799/09/15

1799/09/15

2 documents

30/10

Debitori de 387 lliures i 10 sous que Francesc Vilar promet pagar a Jaume Camarasa i
Esteve Canelles, quantitat que Martí Fradera devia als dos socis i que serveix a
Francesc per pagar un ramat que havia comprat a l'esmentat Martí.

1801

1851

2 documents

28/28

Llistat de la roba que Francisco Rubí ha donat a la Francisqueta.

1811/12/12

1811/12/12

2 pàgines

13/7

Carta de Sanromá a Jaume Rubí Oliver on s'excusa per no haver enllestit un tràmit i on
li demana que pagui una mesada a Bonaventura Xipell.

1812/04/12

1831/06/25

3 documents

13/8

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Francisco Rubí per tal que actuï com a
procurador de particulars.

1812/09/07

1812/09/07

1 pàgina

13/9

Carta de Manuel Doria, arrendador dels censos de l'orde de Sant Joan, per demanar
que es notifiqui als pobles del Vallès un ofici on s'estableix que Nicolás Dameto es fa
càrrec de les rendes de l'orde esmentada.

1814

1839

28 documents

13/4

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a procurador de
particulars.

1814

1831

42 documents

13/10

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a arrendatari dels
censos eclesiàstics de diverses parròquies del Vallès Oriental.

1815/07/30

1815/07/30

4 pàgines

30/29

Escriptura d'apoderament feta per Manuel Doria a favor de Francisco Rubí per tal que
cobri les quantitats que ha de percebre com a arrendador del delme de l'ordre de sant
Joan de les parròquies del Vallès.

1816/03/06

1850/10/17

38 documents

13/14

Rebuts de pagaments abonats per Francisco Rubí.

1818/04/06

1838/12/23

15 documents

13/13

Rebuts de pagaments abonats per Francisco Rubí i els seus socis com arrendataris dels
censos eclesiàstics de diverses parròquies del Vallès Oriental.

1820

1820

2 documents

14/2

Padró de censos que diversos particulars deuen a l'Ajuntament de Granollers.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1821/02/16

1823/12/27

19 documents

14/3

Tornaguies de les importacions de ferro de l'estranger encarregat per Francisco Rubí i
els seus socis comercials.

1821/09/13

1848/03/28

80 documents

13/3

Correspondència professional rebuda per Francisco Rubí. Remitents de la V a la Z.

1823

1851

27 documents

13/16

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a comerciant de
ferro.

1824

1851

8 documents

30/31

Tabes i formularis per a l'arrendament dels censos eclesiàstics.

1824/05/26

1824/05/26

6 documents

30/30

Certificats expedits a favor de Francisco Rubí conforme ha arrendat el Novè i l'Excusat
de diverses parròquies del Vallès Oriental.

1826

1847/07/13

14 documents

29/15

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a les despeses ocasionades pel seu fill
Jaume, centrades majoritàriament en la seva malaltia i defunció.

1829/05/20

1846/05/29

20 documents

13/2

Correspondència professional rebuda per Francisco Rubí. Remitents de la A a U.

1832

1835

43 documents

13/11

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a arrendatari dels
censos eclesiàstics de diverses parròquies del Vallès Oriental.

1836

1851

33 documents

13/12

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a arrendatari dels
censos eclesiàstics de diverses parròquies del Vallès Oriental.

1836/04/27

1836/04/27

2 pàgines

13/15

Citació judicial de José Oriol, jutge de Granollers, a Francisco Rubí i Tomás
Torrabadella, administradors del Santíssim Sagrament de Cardedeu, emplaçant-los a
comparèixer al jutjat per litigar contra José Gras.

1836/09/18

1836/09/18

2 pàgines

23/7

Carta on es notifica l'elecció d'un representant per a les parròquies de Lliça d'Avall i
Palou per tal que es reuneixi amb la resta de representants del partit i elegeixin el seu
candidat per formar part de la Junta Electoral de la província de Barcelona.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1836/09/26

1836/09/26

4 pàgines

29/13

Liquidació feta per diversos síndics i regidors de l'Ajuntament de Granollers, entre els
quals hi ha Francisco Rubí, de les quantitats acordades pel manteniment de les tropes
de la Milícia Nacional.

1840

1851

16 documents

13/5

Comptes personals de Francisco Rubí relatius a la seva activitat com a procurador de
particulars.

1846/11/18

1846/11/18

3 pàgines

14/6

Carta de Miguel Aiguaviva a Francisco Rubí excusant-se pels greuges comesos a la
seva família i prometent tornar els diners que li van deixar.

1847

1847

1 pàgina

14/7

Fragment d'una carta de Francisco Rubí a Abdon Badalló sobre un deute que l'últim
havia contret amb el seu difunt fill Jaume.

1847/07/01

1848/10

4 documents

14/4

Certificat de la mort de Jaime Rubí i nòmines i rebuts de pagament a Francisco Rubí de
les mesades degudes al seu difunt fill.

2.2.Ramon Rubí Gipuló
2.2.1.Activitat personal
1802

1864

1 pàgina

29/9

Notes personals de Ramon Rubí per portar l'agenda de tres dies.

1825/07/09

1844/02/10

6 documents

30/12

Quadern que conté la documentació relativa a la descendència de Gaspar Don Camps
fins el quart grau, en què arriba a Teresa Fontanella.

1827/07/02

1846/05/07

6 documents

29/10

Quadern que conté una còpia de la informació de neteja de sang de Ramon Rubí,
certificats sobre la seva activitat com a practicant de notari i una sol·licitud demanant
que se li retorni l'escopeta i se li permeti emprar-la.

1833/04/03

1833/04/03

1 pàgina

14/21

Carta de Torrabadella a Capella on es demana que s'entregui a Ramon Rubí els
números del diari La Revista.

1840/09/18

1840/09/18

3 documents

14/10

Llicències d'ús d'armes i de caça de Ramón Rubí per al període 1840-1841
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1844/07/23

1844/07/31

3 documents

14/11

Llicències d'ús d'armes i de caça de Ramón Rubí per al període 1844-1845.

1847/07/13

1848/10/31

4 documents

14/14

Cartes de Narciso Baldó Domènech a Ramón Rubí sobre les mesades degudes al seu
difunt germà Jaume.

1851/02/12

1852/01/23

3 documents

29/7

Quadern que conté el títols dels nínxols que Ramon Rubí va comprar pel seu pare i la
seva esposa, així com els comptes de les despeses ocasionades per la defunció
d'aquests dos familiars.

1851/03/16

1851/03/27

2 documents

30/11

Instància de Ramón Rubí al governador civil de Barcelona on demana que el comptador
d'hipoteques de Granollers registri el testament del seu difunt pare Francisco Rubí, del
qual adjunta la seva partida de defunció.

1853/08/10

1863/09/27

30 documents

14/20

Correspondència personal de Ramón Rubí amb Petronila Briseño Ravina, de Puerto de
Santa María (Cadis).

1854/10/20

1854/10/20

1 pàgina

14/17

Carta de Borrell a Ramón Rubí demanant-li que doni suport a la candidatura liberal en
les següents eleccions.

1856/03/26

1856/03/26

1 pàgina

22/17

Instància de Ramón Rubí a José Vendrell, tinent alcalde de l'Ajuntament de Granollers,
on li notifica que ha emplaçat a Buenaventura Pagés, venedor d'olles a la plaça de les
Olles, a indemnitzar-lo per haver mort el seu gos.

1859/12/22

1861/07/22

2 documents

29/8

Certificat de la partida de defunció de Teresa Rubí Fontanella i comptes personals de
Ramon Rubí per les despeses ocasionades pel seu funeral.

1862/11/20

1862/11/20

2 documents

14/12

Llicències d'ús d'armes i de caça de Ramón Rubí per al període 1862-1863.

2 documents

15/16

Versos i escrits patriòtics de Ramon Rubí.

2.2.2.Activitat militar
1833

1843
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1833

1843

12 documents

15/3

Padrons de soldats i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia Nacional
de Granollers.

1833

1843

4 documents

15/18

Ordres i instruccions diverses.

1833/12/16

1843/10/05

14 documents

30/13

Quadern que conté la documentació relativa a les graduacions que Ramon Rubí obté a
la Milícia Nacional durant la I Guerra Carlina.

1834/03/01

1836/07/24

13 documents

15/1

Padrons de soldats i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia Nacional
de Granollers.

1834/03/21

1835/10/20

9 documents

15/4

Estadístiques de força i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia
Nacional de Granollers.

1834/07/24

1837/02/03

8 documents

15/2

Padrons de soldats i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia Nacional
de Granollers.

1834/08/04

1835/05/20

27 documents

15/7

Correspondència entre els caps de la Milícia Nacional de Granollers i diverses autoritats
militars.

1835/06/09

1835/10/05

29 documents

15/8

Correspondència entre els caps de la Milícia Nacional de Granollers i diverses autoritats
militars.

1835/10/10

1836/05/29

23 documents

15/9

Correspondència entre els caps de la Milícia Nacional de Granollers i diverses autoritats
militars.

1835/12/12

1836/06/18

8 documents

15/5

Estadística de força i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia Nacional
de Granollers.

1836/05/31

1836/08/29

23 documents

15/10

Correspondència entre els caps de la Milícia Nacional de Granollers i diverses autoritats
militars.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1836/07/17

1837/09/01

7 documents

15/6

Estadística de força i armament de la Companyia d'Urbans Mòbil de la Milícia Nacional
de Granollers.

1836/09/05

1837/11/08

29 documents

15/11

Correspondència entre els caps de la Milícia Nacional de Granollers i diverses autoritats
militars.

1836/10/29

1836/10/29

2 documents

15/15

Certificats de bona conducta de Ramón Rubí.

1836/10/29

1836/10/29

2 documents

15/14

Certificats de Ramón Rubí confirmant la bona conducta del prevere Ramon Anglada i de
l'alcalde de Granollers, que l'ha ajudat a reparar les defenses de la vila.

1836/12/17

1838/04/17

14 documents

15/13

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí com a capità i comandant de la Milícia
Nacional de Granollers.

1837/04/13

1837/04/13

1 pàgina

15/17

Pressupost de la mensualitat deguda als soldats de la Milícia Nacional de Granollers
pels seus serveis.

1838/03/12

1839/02/04

5 documents

15/22

Comptes diversos relacionats amb l'activitat militar de Ramon Rubí.

1838/11/01

1839/04/04

4 documents

15/12

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat militar.

1838/11/23

1838/11/23

12 pàgines

15/21

Allistament de quatre homes de Llinars a la Milícia Nacional i rebuts de pagament de les
mesades que els corresponen pels seus serveis.

1843/10/31

1843/10/31

1 pàgina

30/3

Llista de cinc individus que s'han de presentar a l'acte de revista davant l'alcalde de
Granollers.

1845/04/26

1845/04/26

4 pàgines

23/20

Instància d'un grup de veïns a l'Ajuntament de l'Ametlla protestant per la injusta i
arbitrària aplicació del servei de bagatges a la localitat.

1847/01/18

1847/01/18

8 pàgines

15/19

Instància dels regidors d'Aiguafreda al Cap Suprem Polític de Barcelona demanant que
s'alliberi a l'alcalde, al seu tinent i a tres regidors, que havien estat empresonats per no
tocar a sometent en produir-se una incursió de carlins armats al poble.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1850/04/04

1850/10/06

4 documents

30/33

Rebuts de pagaments abonats per Francisco Rubí al Servei de Bagatges per les seves
cavalleries majors i menors.

1852/12/28

1855/01/04

7 documents

15/20

Quadern que conté la documentació relativa a l'assumpte dels allotjaments de caps i
oficials.

1858/10/20

1863/06/18

35 documents

23/21

Padrons dels ciutadans i els pobles que tenen cavalleries majors i menors en el partit de
Granollers, susceptibles del pagament del servei de bagatges.

1861/01/15

1861/01/15

2 pàgines

23/23

Relació del rebuts abonables del Servei de Bagatges de la vila de sant Feliu de
Codines.

1861/07/01

1862/07/25

6 documents

23/24

Rebuts del Servei de Bagatges del districte de Granollers.

1862/04/05

1862/12/11

72 documents

23/22

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí com a dipositari de la Junta de
Bagatges del partit de Granollers.

2.2.3.Activitat professional privada
1802

1864

9 documents

30/18

Models per a la redacció de diversos instruments notarials.

1802

1864

120 pàgines

L5

Llibre manuscrit de Ramon Rubí que conté un promptuari de conceptes jurídics.

1803/06/08

1864

16 pàgines

30/14

Reial Acord sobre els drets que s'han de pagar en les sentències, actes i provisions a
l'Estat.

1820

1827

134 pàgines

14/22

Quadern de diversos formularis de Ramón Rubí, practicant de notari.

1824

1864

3 documents

29/6

Instruccions diverses.

1831/09/28

1864

38 documents

22/1

Comptes i papers diversos relacionats amb Ramon Rubí.

1832/05/24

1832/09/17

9 documents

16/1

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1832/12/22

1863/04/15

38 documents

22/2

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la A a la B.

1833/03/05

1834/12/13

10 documents

16/2

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1834

1854/01/27

25 documents

29/11

Quadern que conté circulars i correspondència de diverses autoritats locals i provincials
amb Ramon Rubí.

1834

1848

22 documents

21/26

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1835

1864

38 pàgines

30/37

Reial Ordre per reglamentar provisionalment l'administració de justícia en la jurisdicció
ordinària.

1835/02/23

1837/11/23

15 documents

16/3

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1837/05/10

1864/06/16

40 documents

22/8

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la O a la P.

1838/05/02

1839/11/16

12 documents

16/4

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1840/01/31

1840/11/04

15 documents

16/5

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1840/12/07

1858/10/04

40 documents

22/6

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra M.

1841/01/31

1841/12/12

14 documents

16/6

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1841/07/25

1851/11/04

34 documents

22/11

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra S.

1841/07/28

1841/11/10

42 documents

22/7

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra M.

1841/08/30

1862/07/22

19 documents

21/33

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí com a procurador i causídic de
particulars.

1842/02/03

1843/08/18

12 documents

16/7

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1843/03/01

1859/09/01

46 documents

22/9

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la P a la R.

1843/03/03

1863/02/10

72 documents

22/3

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra C.

1843/04/11

1844/04/14

26 pàgines

3/11

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Serratacó, advocat, i Ramón Rubí,
causídic, veïns de Granollers, contra Pedro Monteys i una comunitat de veïns de
Barcelona, per avançaments i honoraris deguts als esmentats lletrats.

1843/05/21

1863/01/28

59 documents

22/4

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la D a la F.

1843/07/05

1844/12/31

22 documents

30/16

Llevador de comptes dels censos i censals que Ramon Rubí cobrarà com a procurador
de Miquel Socias, obtentor del benefici de santa Maria Magdalena fundat a l'església de
sant Esteve de Granollers.

1843/08/20

1863/03/01

60 documents

22/5

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la G a la L.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1843/09/23

1863/05/17

44 documents

22/12

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra T.

1844/02/01

1845/10/09

17 documents

16/8

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1844/06/18

1844/12/31

6 pàgines

17/8

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1844.

1844/06/18

1844/12/31

10 pàgines

20/11

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1844.

1844/06/18

1844/12/31

12 pàgines

21/5

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1844.

1844/06/18

1844/12/31

24 pàgines

19/1

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1844.

1844/06/18

1844/12/31

8 pàgines

18/9

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1844.

1844/06/18

1844/12/31

18 pàgines

19/22

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1844.

1845

1845/12/31

8 pàgines

18/10

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1845.

1845/01/02

1845/12/31

12 pàgines

17/9

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1845.

1845/01/09

1845/12/31

8 pàgines

21/6

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1845.

1845/01/13

1845/12/31

12 pàgines

19/2

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1845.

1845/01/31

1845/12/31

30 pàgines

19/23

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1845.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1845/04/16

1845/04/16

2 pàgines

14/13

Carta de Miguel Socias a Ramón Rubí sobre els censos que li deu Francolí.

1845/05/01

1846/02/16

51 pàgines

22/10

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents amb la lletra R.

1846

1846/12/31

8 pàgines

18/11

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1846.

1846

1846/12/31

8 pàgines

20/12

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1846.

1846/01/01

1846/12/31

12 pàgines

17/10

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1846

1846/01/10

1846/12/31

8 pàgines

21/7

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1846.

1846/01/10

1846/12/17

10 documents

16/9

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1846/01/13

1846/12/31

12 pàgines

19/3

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1846.

1846/04/23

1846/12/31

24 pàgines

19/24

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1846.

1847

1847/12/31

6 pàgines

18/12

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1847.

1847

1847/12/31

8 pàgines

20/13

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1847.

1847/01/04

1847/12/31

12 pàgines

17/11

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1847.

1847/01/25

1847/12/31

8 pàgines

21/8

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1847.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1847/02/03

1847/12/04

14 documents

16/10

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1847/02/13

1847/12/31

12 pàgines

19/4

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1847.

1847/03/02

1847/12/31

24 pàgines

19/25

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1847.

1847/08/11

1861/04/02

38 documents

22/13

Correspondència rebuda per Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador i causídic. Remitents de la V a la Z.

1848

1851

74 documents

21/27

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1848

1848/12/31

8 pàgines

20/14

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1848.

1848

1848/12/31

8 pàgines

18/13

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1848.

1848/01/03

1848/12/31

12 pàgines

17/12

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1848.

1848/01/16

1848/12/31

8 pàgines

21/9

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1848.

1848/01/17

1848/12/31

12 pàgines

19/5

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1848.

1848/02/07

1848/12/02

8 documents

16/11

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1848/03/25

1848/12/31

26 pàgines

19/26

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1848.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1849

1849/12/31

8 pàgines

18/14

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1849.

1849

1849/12/31

8 pàgines

20/15

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1849.

1849/01/03

1849/12/31

12 pàgines

19/6

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1849.

1849/01/03

1849/12/31

12 pàgines

17/13

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1849.

1849/01/21

1849/12/26

11 documents

16/12

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1849/01/21

1849/12/31

8 pàgines

21/10

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1849.

1849/02/24

1849/02/24

2 pàgines

14/15

Carta de Baltasar de Ferrer, comissionat reial per a la Inspecció d'Agricultura General
de la província de Barcelona, a Ramón Rubí, demanant-li ajuda per a reunir la
informació que necessita sobre els pobles del Vallès relacionada amb la seva feina.

1849/03/25

1849/12/31

28 pàgines

19/27

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1849.

1849/10/02

1850/01/12

4 pàgines

24/4

Comptes de la Societat de Carns per l'any 1849.

1850

1850/12/31

8 pàgines

18/15

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1850.

1850/01/02

1850/12/31

12 pàgines

17/14

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1850.

1850/01/04

1850/12/31

12 pàgines

19/7

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1850.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1850/01/10

1850/12/31

36 pàgines

19/28

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1850.

1850/02/20

1850/12/31

8 pàgines

21/11

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1850.

1850/02/25

1850/12/19

34 documents

16/13

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1850/03/20

1850/12/31

12 pàgines

20/16

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1850.

1850/12/28

1853/01/23

32 pàgines

24/2

Llibre d'entrades de la Societat de Carns de l'any 1851.

1851

1851/12/31

8 pàgines

18/16

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1851.

1851/01/02

1851/12/31

14 pàgines

17/15

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1851.

1851/01/11

1851/12/31

12 pàgines

20/17

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1851.

1851/01/20

1851/12/31

12 pàgines

21/12

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1851.

1851/01/20

1851/12/31

12 pàgines

19/8

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1851.

1851/01/20

1851/12/16

17 documents

16/14

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1851/01/21

1851/12/31

46 pàgines

19/29

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1851.

1851/02/01

1852/01/12

47 documents

30/15

Llibre d'entrades de consums i pòlisses de la Societat de Carns.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1851/03/21

1851/03/21

2 pàgines

14/16

Instància de Ramón Rubí al governador civil de Barcelona sol·licitant permís per a poder
obrir un estanc al barri de Santa Anna, a la casa que té a la plaça de les Olles.

1851/05/05

1852/05/14

20 pàgines

5/10

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Serratacó, advocat, i Ramón Rubí,
causídic, veïns de Granollers, contra Antonio Güell, tinent coronel en situació de
reemplaçament, pels honoraris deguts en la causa que segueix contra Pedro Aguilar.

1851/06/24

1851/09/16

32 pàgines

5/13

Trasllat del procés judicial que enfronta Pablo Argila Canellas i Agustín Riera, contra
Ramón Rubí, Francisca Vilá, vídua, Narcís Pereanton, Esteban Lladó, José Prat i Just
Baliarda, per la rescissió de la Societat de Carns.

1851/09/01

1854/03/09

10 pàgines

5/7

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Rubí, causídic de Granollers, contra
Juan Pons, sabater de Campins, per avançaments i honoraris deguts per haver exercit
com a procurador de Pedro, fill del difunt Pedro Pons.

1851/10/14

1852/06/01

2 documents

22/14

Correspondència entre l'arxiu de la Capitania General de Catalunya i el jutge de primera
instància de Granollers, sobre un deute que el tinent coronel carlí Antonio Guëll tenia
amb Ramón Rubí per haver-lo representat com a procurador.

1852

1854

67 documents

21/28

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1852

1852/12/31

8 pàgines

18/17

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1852.

1852/01/07

1852/12/31

24 pàgines

17/16

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1852.

1852/01/12

1852/12/31

12 pàgines

19/9

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1852.

1852/01/15

1852/12/31

12 pàgines

20/18

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1852.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1852/01/16

1852/12/31

26 pàgines

19/30

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1852.

1852/03/28

1852/03/28

4 pàgines

24/1

Escriptura de constitució de la Societat de Carns per l'any 1852.

1852/04/01

1852/12/31

8 pàgines

21/13

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1852.

1852/04/18

1852/12/30

14 documents

16/15

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1852/04/30

1855/12/24

115 documents 24/3

Rebuts de pagaments abonats per Ramon Rubí com a dipositari de la Societat de
Carns.

1853

1853/12/31

8 pàgines

18/18

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1853.

1853/01/10

1853/12/31

44 pàgines

17/17

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1853.

1853/01/14

1853/12/31

12 pàgines

20/19

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1853.

1853/01/15

1853/12/11

12 documents

17/1

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1853/01/15

1853/12/31

8 pàgines

21/14

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1853.

1853/01/28

1853/12/31

48 pàgines

19/31

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1853.

1853/01/29

1853/12/31

16 pàgines

19/10

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1853.

1854

1854/12/31

6 pàgines

18/19

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1854.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1854/01/02

1854/12/31

68 pàgines

17/18

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1854.

1854/01/03

1854/12/31

14 pàgines

19/11

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1854.

1854/01/03

1854/12/31

20 pàgines

20/20

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1854.

1854/01/20

1854/12/31

50 pàgines

19/32

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1854.

1854/02/03

1854/12/31

12 pàgines

21/15

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1854.

1854/02/03

1854/11/23

20 documents

17/2

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1855

1855/12/31

8 pàgines

18/20

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1855.

1855

1856

43 documents

21/29

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1855/01/02

1855/12/31

52 pàgines

17/19

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1855.

1855/01/08

1855/12/31

10 pàgines

21/16

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1855.

1855/01/09

1855/12/31

12 pàgines

20/21

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1855.

1855/01/11

1855/11/21

11 documents

17/3

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1855/01/12

1855/12/31

18 pàgines

19/12

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1855.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1855/01/28

1855/12/31

40 pàgines

20/1

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1855.

1856

1856/12/31

4 pàgines

18/21

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1856.

1856/01/02

1856/12/31

60 pàgines

17/20

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1856.

1856/01/03

1856/12/31

16 pàgines

19/13

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1856.

1856/01/24

1856/12/31

8 pàgines

21/17

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1856.

1856/01/24

1856/10/01

10 documents

17/4

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1856/02/12

1856/12/31

48 pàgines

20/2

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1856.

1856/03/03

1856/03/03

1 pàgina

14/18

Carta de Domingo Támaro a Ramón Rubí invitant-lo a unir-se a una Societat de Quintes
i a representar-la a nivell local.

1856/04/19

1856/04/19

8 pàgines

20/22

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1856.

1857

1859

114 documents 21/30

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1857

1857/12/31

4 pàgines

18/22

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1857.

1857/01/02

1857/12/31

52 pàgines

18/1

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1857.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1857/01/05

1857/12/31

12 pàgines

19/14

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1857.

1857/01/31

1857/12/31

44 pàgines

20/3

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1857.

1857/02/10

1857/12/31

8 pàgines

21/18

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1857.

1857/02/10

1858/10/18

9 documents

17/5

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1857/03

1857/06/26

24 pàgines

7/21

Trasllat del procés judicial que enfronta Ramón Rubí, causídic, contra els germans
Pedro Oliveras, llaurador, i Jaime Oliveras, fuster, veïns de Martorelles, pel pagament
de 898 rals i 34 cèntims d'avançaments i honoraris deguts a l'esmentat causídic.

1857/11/05

1857/11/05

8 pàgines

20/23

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1857.

1858

1858/12/31

4 pàgines

20/24

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1858.

1858

1858/12/31

4 pàgines

18/23

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1858.

1858/01/02

1858/12/31

48 pàgines

18/2

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1858.

1858/01/07

1858/12/31

8 pàgines

21/19

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1858.

1858/02/03

1858/12/31

44 pàgines

20/4

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1858.

1858/02/15

1858/12/31

12 pàgines

19/15

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1858.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1859

1861

21 documents

22/18

Comptes i documentació de Ramón Rubí relacionada amb la seva activitat com a
procurador de l'Ajuntament de Sant Celoni en el cas que l'enfronta amb diversos
particulars de Muscaroles sobre un interdicte de recobrar.

1859

1859/12/31

4 pàgines

18/24

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1859.

1859

1859/12/31

4 pàgines

20/25

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1859.

1859/01/03

1859/12/31

52 pàgines

18/3

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1859.

1859/01/20

1859/12/31

8 pàgines

21/20

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1859.

1859/01/28

1859/12/31

40 pàgines

20/5

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1859.

1859/02/05

1859/12/31

14 pàgines

19/16

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1859.

1859/05/14

1861/12/30

12 documents

17/6

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

1859/11/23

1859/11/23

1 pàgina

14/19

Instància de Ramón Rubí sol·licitant permís per a poder vendre loteria a la seva botiga.

1860

1860/12/31

4 pàgines

21/1

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1860.

1860

1861

61 documents

21/31

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1860

1860/12/31

4 pàgines

18/25

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1860.

Fons Família Rubí i Iglesias (1332-1929). Catàleg per quadre de classificació. Actualitzat el setembre de 2010.

57

Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1860/01/02

1860/12/31

48 pàgines

18/4

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1860.

1860/01/09

1860/12/31

8 pàgines

21/21

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1860.

1860/01/14

1860/12/31

12 pàgines

19/17

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1860.

1860/03/01

1860/12/31

40 pàgines

20/6

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1860.

1861

1861/12/31

4 pàgines

18/26

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1861.

1861

1861/12/31

4 pàgines

21/2

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1861.

1861

1864

39 documents

21/32

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a procurador i
causídic.

1861/01/02

1861/12/31

48 pàgines

18/5

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1861.

1861/01/05

1861/12/31

16 pàgines

19/18

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1861.

1861/02/07

1861/12/31

8 pàgines

21/22

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1861.

1861/02/24

1861/12/31

40 pàgines

20/7

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1861.

1862

1862/12/31

4 pàgines

18/27

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1862.

1862

1862/12/31

4 pàgines

21/3

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1862.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1862/01/03

1862/12/31

60 pàgines

18/6

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1862.

1862/01/16

1862/12/31

8 pàgines

21/23

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1862.

1862/01/18

1862/12/31

12 pàgines

19/19

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1862.

1862/03/06

1862/12/31

48 pàgines

20/8

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1862.

1863

1863/12/31

4 pàgines

18/28

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1863.

1863/01/03

1863/12/31

40 pàgines

18/7

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1863.

1863/01/05

1863/12/31

8 pàgines

21/25

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1864.

1863/01/05

1863/12/31

8 pàgines

19/20

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1863.

1863/01/12

1863/12/31

8 pàgines

21/24

Llibre dels apoderaments fets a Ramón Rubí l'any 1863.

1863/01/18

1863/12/31

40 pàgines

20/9

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1863.

1864

1864/12/31

4 pàgines

18/29

Llibre de correspondència de Ramón Rubí amb els litigants que l'han apoderat l'any
1864.

1864

1864/12/31

4 pàgines

21/4

Llibre de les provisions i executòries que s'han lliurat per conducte de Ramón Rubí l'any
1864.

1864/01/02

1864/08/31

34 pàgines

18/8

Llibre de les notificacions fetes a Ramón Rubí l'any 1864.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1864/01/14

1864/12/31

8 pàgines

19/21

Llibre de coneixements que recull els rebuts dels advocats pels processos que els
entrega Ramón Rubí l'any 1864.

1864/01/14

1864/12/31

40 pàgines

20/10

Llibre de càrrec i data dels comptes pendents dels particulars que han apoderat a
Ramón Rubí l'any 1864.

1864/04/23

1864/10/18

10 documents

17/7

Escriptures d'apoderament fetes a favor de Ramón Rubí per tal que actuï com a
procurador i causídic de particulars.

2.2.4.Activitat professional en càrrecs i oficis públics
1802

1864

3 documents

24/10

Resums de les característiques geogràfiques i econòmiques de les poblacions d'Alcoll i
Alfou.

1834/04/19

1839/07/14

134 pàgines

29/12

Quadern que conté la documentació relativa als comptes de les penes de cambra del
partit de Granollers dels anys 1834 a 1838.

1835

1835

4 pàgines

23/26

Comptes de l'arrendatari d'impostos Francisco Uiá per l'any 1855.

1835/11/22

1857/16/03

40 documents

24/12

Comptes personals de Ramon Rubí relatius a la seva activitat com a sots-secretari de
l'Ajuntament de Lliçà d'Avall.

1836/10/21

1836/10/21

2 pàgines

24/18

Ofici de la Comandància d'Armes de Granollers a l'Ajuntament de Lliçà d'Avall
reclamant el pagament del cup acordat per fer front a les despeses militars ocasionades
per la guerra.

1837

1837

52 pàgines

14/28

Reial Ordre que estableix els aranzels per a Tribunals Superiors, Audiències Territorials,
Jutjats de Primera Instància i Alcaldies.

1839

1845

10 documents

23/15

Comptes i pressupostos de l'Ajuntament de Granollers dels anys 1839 a 1845.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1840/01/07

1840/01/07

1 pàgina

23/13

Instància d'un ciutadà de Sabadell anònim a l'Ajuntament de Granollers per recomanar a
la institució que no doni alberg ni protegeixi a l'escrivà Antonio Segrera, de tendències
polítiques revolucionàries i republicanes.

1840/01/13

1840/12/05

73 documents

23/12

Quadern que conté còpies dels oficis enviats per l'Ajuntament de Granollers l'any 1840.

1840/04/19

1840/10/06

26 pàgines

23/11

Resum dels oficis rebuts per l'Ajuntament de Granollers l'any 1840.

1842

1846

4 documents

23/28

Comptes i papers diversos de l'Ajuntament de Granollers.

1842/02

1842/02

2 pàgines

23/4

Instància d'un grup de veïns a la Diputació provincial demanant que se'ls retornin els
impostos cobrats indegudament per la dissolta Junta de Vigilància de Granollers.

1842/10/01

1845/10/11

9 documents

23/8

Quadern que conté la documentació relativa al pagament de comptes de Miguel
Camillo, arrendatari de diverses contribucions fiscals dels anys 1842 a 1843 i 1843 a
1844, a l'Ajuntament de Granollers.

1843/10/24

1843/10/24

2 pàgines

23/6

Instància d'un grup de veïns de Muscaroles a la Junta Auxiliar d'Armament i Defensa de
Granollers queixant-se de les quantitats cobrades per l'Ajuntament de Muscaroles en
concepte de contribució fiscal.

1843/10/31

1846/10/22

2 pàgines

23/5

Carta d'Antoni Llahí a Ramón Rubí, secretari de l'Ajuntament de Granollers, demanant-li
que faci unes llistes seguint un model predeterminat per a poder entregar la nòmina a
cinc soldats de Granollers.

1844/01/08

1844/01/08

20 pàgines

23/17

Plec d'inconvenients als comptes presentats a l'Ajuntament de Granollers l'any 1842.

1844/05/31

1851/04/02

38 pàgines

24/11

Quadern que conté comptes i documents de l'Ajuntament de Tagamanent.

1844/07

1844/07

1 pàgina

24/9

Certificat de la correspondència que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana entrega
a l'administració de correu de Granollers.

1845

1864

22 pàgines

14/23

Llei d'Ajuntaments del 8 de gener de 1845.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1845/03/01

1845/04/11

9 documents

23/14

Comptes de les feines que hauran de realitzar el fuster i el mestre de cases a l'escola
de primera instrucció de Granollers.

1845/04/12

1845/04/12

2 pàgines

23/3

Instància d'un grup de veïns a l'alcalde de Granollers demanant que faci complir l'antiga
prohibició de muntar parades a les places públiques els diumenges i festius.

1845/06/15

1845/06/15

30 pàgines

14/29

Reial Decret per a l'establiment de la contribució fiscal sobre béns immobles, cultiu i
ramaderia del període 1845-1846.

1845/11/20

1845/11/20

66 pàgines

14/26

Instrucció per a rendir comptes comunals.

1846

1850

2 documents

23/9

Documentació relativa a l'arrendament de les imposicions municipals.

1846

1855

5 documents

23/16

Comptes i pressupostos de l'Ajuntament de Granollers dels anys 1846 a 1855.

1846/05/15

1852/07/14

3 documents

23/19

Contribucions fiscals de particulars.

1848

1848

78 pàgines

14/27

Instrucció per formar els padrons fiscals per al repartiment de l'any 1848.

1849/10/09

1860/11/26

27 documents

23/1

Correspondència entre Ramón Rubí i les autoritats polítiques locals i provincials.

1850

1864

15 documents

14/24

Formularis de diverses contribucions fiscals.

1851/02/22

1857

8 documents

24/13

Rebuts i comptes diversos de l'Ajuntament de Lliçà d'Avall.

1851/04/14

1856/04/23

22 documents

24/6

Correspondència de Ramón Rubí amb Domingo Támaro, receptor de la Croada de la
diòcesi de Barcelona.

1851/08/09

1856/12/15

3 documents

24/5

Nomenaments de Ramón Rubí com a distribuïdor de sumaris i col·lector d'almoines de
la Croada a Granollers.

1852/01/15

1864/04/06

26 documents

24/8

Liquidació dels sumaris rebuts per Ramón Rubí.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1852/01/28

1852/07/04

4 documents

30/17

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí per l'arrendament dels impostos de
Granollers.

1852/03/05

1863/04/21

23 documents

24/7

Comptes i rebuts dels sumaris distribuïts per Ramón Rubí.

1852/07/24

1852/07/24

2 documents

23/10

Quadern que conté la documentació relativa a l'arrendament dels impostos de l'any
1852 que han fet Llorens Uiá, Francesc Mas, Esteve Montanyà i Ramon Rubí.

1853/08/21

1853/08/21

2 pàgines

23/18

Instància de Martín Cadafán a l'alcalde de Granollers demanant que es prohibeixi a
José Elías ocupar el carreró de Santa Esperança, per tal que hi puguin passar els
carruatges.

1853/10/23

1853/10/23

6 pàgines

24/14

Resum de les característiques físiques i econòmiques de Lliçà d'Avall en resposta a les
119 preguntes plantejades pel governador civil de Barcelona.

1854/01/26

1854/01/26

2 pàgines

24/16

Certificat de Jaime Sierra, alcalde de Lliçà d'Avall, de les propietats d' Ignacio Puig que
consten en el Llibre d'Amillarament de la corporació municipal.

1856

1856

2 pàgines

23/27

Nota sobre els fanals que hi ha a la vila de Granollers.

1856/03/03

1856/03/03

1 pàgina

26/11

Padró de l'Associació de Socors Mutu per a la Redempció del Servei d 'Armes que el
seu vice-president tramet a Ramon Rubí, alcalde de Granollers, convidant-lo a assistir a
la pròxima Junta General.

1857

1857

2 pàgines

24/17

Resum de les despeses municipals de l'Ajuntament de Lliçà d'Avall de l'any 1857.

1857/03/15

1857/03/15

4 pàgines

24/15

Inventari dels llibres i documents que Ramón Rubí entrega a l'alcalde de Lliçà d'Avall,
els quals ell custodiava com a sots-secretari de la corporació municipal.

1858

1858

4 pàgines

14/25

Llei de Consums del 15 de desembre de 1856.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1858/08/09

1858/08/09

2 documents

29/14

Protocol·lització d'un document pel qual es demana al Papa autorització per canviar el
dia de celebració de la festa major del patró sant Esteve del 26 de desembre al 2 de
setembre, i traducció de la resposta enviada per Pius IX.

1859/06/02

1859/06/02

3 pàgines

23/2

Instància de Ramón Rubí al governador civil de Barcelona on li comunica que, d'acord
amb una Reial Ordre, havia manat fer un plànol del creixement de la ciutat en l'època en
què era alcalde de Granollers, que ha estat ignorat pel seu successor en el càrrec.

1861/09/12

1861/09/12

1 pàgina

14/30

Quadre sinòptic per l'ús del paper segellat i altres segells.

1862/08/08

1863/10/17

4 documents

23/25

Rebuts de pagaments abonats per Ramón Rubí a la Casa Provincial de Maternitat i
Expòsits.

2.3.Jaume Rubí Gipuló
2.3.1.Activitat personal i militar
1810

1847

1 pàgina

30/35

Invitació de l'Escola pública de Granollers a Jaume Rubí emplaçant-lo a comparèixer-hi
amb motiu de la celebració d'un examen.

1810

1847

8 pàgines

30/34

Poema de Jaume Rubí amb motiu del comiat de Sílvia.

1810

1847

50 pàgines

30/36

Apunts d'estudi de Jaume Rubí sobre diversos conceptes jurídics.

1811

1833

4 pàgines

24/34

Sol·licitud de Jaime Rubí on demana que diversos testimonis subministrin informació per
a la seva neteja de sang.

1826/05/22

1826/05/22

2 pàgines

24/28

Carta de Jaime Rubí sol·licitant ser presentat per ocupar el benefici de sant Pere instituït
a l'església de Sant Esteve de Granollers.

1829

1829

28 pàgines

30/20

Col·lecció de frases extretes de diversos autors llatins copiades per Jaime Rubí,
estudiant de Filosofia.

1830

1847

5 documents

24/37

Apunts d'estudi de Jaime Rubí
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1830

1847

25 documents

24/39

Models i formularis de documentació judicial.

1830

1847

36 documents

25/4

Apunts d'estudi diversos de Jaume Rubí.

1830

1847

3 documents

25/3

Apunts d'estudi diversos de Jaume Rubí.

1830

1847

44 pàgines

25/2

Apunts sobre els orígens, naturalesa, qualitat i obligació de notaries i escrivanies.

1830

1847

136 pàgines

25/1

Manuscrit que conté apunts d'estudi de Jaume Rubí.

1832

1837/07

10 documents

24/36

Apunts d'estudi de Jaime Rubí.

1832/01/15

1836/07/14

3 documents

24/19

Certificats de matriculació i superació dels cursos acadèmics universitaris de Jaime
Rubí.

1834/05/26

1834/05/26

2 pàgines

14/5

Carta de Francisco Rubí al seu fill Jaume exhortant-lo a estudiar i comentant altres
assumptes familiars.

1836

1836

24 pàgines

24/38

Ordenança per al règim, constitució i servei de la Milícia Nacional de la Península
Ibèrica.

1836/09/30

1837/09/10

3 documents

24/24

Cartes i articles de Jaime Rubí a l'editor de la revista Vapor.

1837/05/14

1837/05

5 documents

24/23

Correspondència de Jaime Rubí amb les autoritats de Granollers en relació a
l'assumpte del pasquí que algú va penjar al costat de casa seva acusant-lo de formar
part d'un complot facciós.

1837/08/31

1843/09/29

3 documents

24/20

Certificats expedits a favor de Jaime Rubí conforme l'interessat ha presentat el
document original que l'acredita com a llicenciat en Dret.

1837/08/31

1837/08/31

2 pàgines

24/21

Certificat de bona conducta de Jaime Rubí expedit per Francesc Gorgui, alcalde de
Granollers.

1840/07/11

1846/07/01

4 documents

24/35

Rebuts de pagaments abonats per Jaime Rubí al seu sastre.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1840/11/21

1840/10/21

2 pàgines

24/29

Carta enviada a Jaime Rubí en què se li donen les instruccions pertinents per a fer una
sol·licitud de matrimoni.

1841/09/12

1841/09/12

1 pàgina

24/25

Carta de Félix Milans a Jaime Rubí convidant-lo a allotjar-se a casa seva.

1842/02/23

1842/02/23

1 pàgina

24/27

Carta de José Fortuny a Jaime Rubí en relació a l'afer d'uns llibres que l'esmentat Jaime
havia encarregat i que l'impressor Vallés encara no ha pogut imprimir.

1842/10/16

1842/10/17

2 documents

24/33

Sol·licitud de llicència d'armes, caça i pesca de Jaime Rubí, acompanyada d'un certificat
que demostra la seva pertinença a l'estament militar.

1843/07/18

1843/10/15

5 documents

25/8

Correspondència entre Jaime Rubí i diverses autoritats militars.

1843/11/26

1843/11/26

4 pàgines

25/6

Nomenament de Jaime Rubí com a segon comandant del Batalló d'Infanteria de
Granollers.

1844/01/01

1844/01/02

4 documents

25/7

Certificats expedits a favor de Jaime Rubí relacionats amb la seva activitat com a
milicià.

1844/02/16

1844/02/16

1 pàgina

24/26

Carta de Laheras, del diari La Posdata, en resposta a la reclamació de Jaime Rubí
demanant de les caricatures del diari.

1844/09/03

1844/09/08

4 documents

25/5

Expedient del procés electoral per a l'elecció de diputats i senadors, en el qual Jaime
Rubí és escollit president de la Junta Electoral per al recompte de vots.

1846/03/06

1846/03/06

1 pàgina

24/30

Carta de Ramón Salvans a Jaime Rubí on li explica com ha d'utilitzar la pomada que li
ha enviat.

1846/11/26

1846/11/26

1 pàgina

24/31

Carta d'Abdón Badalló a Jaime Rubí sobre un préstec de cinc unces que el primer li
demana.
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Data inicial

Data final

Volum

Capsa/ Descripció
Carpeta

1847/06/17

1847/06/17

1 pàgina

24/32

Carta de Sardá a Jaime Rubí comentant l'afer dels llibres que li ha enviat, el Conde de
Montecristo i un volum de Decrets, i lamentant que no li hagin fet efecte els banys de
Caldes.

2.3.2.Activitat professional
1836/01/29

1847/05/27

43 documents

25/18

Correspondència rebuda per Jaime Rubí relacionada amb la seva activitat com a
practicant de notari, advocat i promotor fiscal. Remitents de la A a la Z.

1836/08/12

1836/08/12

4 pàgines

25/19

Escriptura d'apoderament feta a favor de Jaime Rubí per tal que actuï com a procurador
d'un particular.

1837/07/07

1837/07/07

1 pàgina

25/10

Certificat expedit a favor de Jaime Rubí que acredita que l'interessat ha fet pràctiques
de notaria.

1838/08/20

1838/08/20

1 pàgina

24/22

Instància de Jaime Rubí a l'Ajuntament de Granollers demanant que es registri i se li
retorni, per tal de poder exercir, el document original que certifica que s'ha llicenciat en
Dret.

1839/12/23

1840/01/12

4 documents

29/16

Comptes personals de Jaume Rubí relatius a les obres que fa fer a la casa paterna amb
motiu d'instal·lar-hi un despatx d'advocat, que sumen un total de 134 pessetes, 2 rals i
22 morabatins de velló.

1840

1844/08/04

40 pàgines

25/20

Llibreta de comptes de Jaume Rubí relacionats amb la seva activitat com a advocat i
promotor fiscal.

1840/06/26

1843/04/20

35 documents

25/25

Comptes personals i rebuts de Jaime Rubí relacionats amb la seva activitat com a
advocat i promotor fiscal.

1841/04/19

1841/04/19

6 pàgines

2/16

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Rubí, advocat de Granollers, contra
Buenaventura Ferrés, comerciant de Sant Celoni, pel pagament d'honoraris deguts a
l'esmentat Jaime.
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Data final

Volum

Capsa/ Descripció
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1842

1845

54 pàgines

25/22

Comptes personals de Jaume Rubí relatius a la seva activitat com a advocat i promotor
fiscal.

1843

1848/11/27

44 documents

30/19

Comptes personals de Jaime Rubí relatius a les quantitats que ha ingressat com a
promotor fiscal per la seva actuació en processos civils i criminals.

1843

1844

16 pàgines

25/24

Llibreta de comptes de Jaume Rubí relacionats amb la seva activitat com a promotor
fiscal.

1843/04/19

1843/10/18

38 pàgines

3/10

Trasllat del procés judicial que enfronta Jaime Rubí, advocat de Granollers, contra Rosa
Canadell i el seu marit Jacinto Canadell, pel pagament dels honoraris deguts a
l'esmentat advocat.

1843/08/07

1844/01/01

4 documents

25/14

Certificats expedits a favor de Jaime Rubí relacionats amb la seva sol·licitud d'ocupar la
vacant del càrrec de promotor fiscal de Granollers.

1843/08/07

1843/08/07

2 pàgines

26/2

Ofici de Narcís Pereanton, regent del jutjat de Granollers, a Jaime Rubí, on li comunica
que l'ha escollit per ocupar la plaça d'interinatge de promotor fiscal al seu jutjat.

1843/09/29

1843/09/29

4 pàgines

25/11

Instància de Jaime Rubí al Govern Provisional de la Nació sol·licitant la plaça vacant de
promotor fiscal de Granollers.

1843/12

1843/12

2 pàgines

25/12

Instància de Jaime Rubí relacionada amb la seva sol·licitud d'ocupar la plaça de
promotor fiscal de Granollers.

1843/12/23

1843/12/23

8 pàgines

25/13

Ofici d'Anacleto Martín a Jaime Rubí comunicant-li que ha estat escollit promotor fiscal
interí de Granollers.

1843/12/23

1843/12/23

2 pàgines

26/3

Edicte publicat per l'Audiència Territorial de Barcelona, que obra un concurs per a
ocupar una plaça vacant de promotor fiscal al jutjat de Granollers.

1844

1845

23 documents

25/21

Comptes personals de Jaume Rubí relacionats amb la seva activitat com a advocat i
promotor fiscal.
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1844/01/02

1844/01/02

16 pàgines

30/21

Discurs pronunciat pel Regent de l'Audiència Territorial de Barcelona en l'obertura del
Tribunal el 2 de gener de 1844.

1844/01/06

1844/01/15

3 documents

25/15

Instàncies de Jaime Rubí a diverses autoritats sol·licitant que se li assigni definitivament
la plaça de promotor fiscal de Granollers que ell té en comissió.

1844/01/15

1844/12

46 pàgines

26/1

Llibre d'acusacions i dictàmens criminals de Luis Marlés, promotor fiscal interí del jutjat
de Granollers.

1844/01/27

1846/12/30

3 documents

25/16

Certificats expedits a favor de Jaime Rubí relacionats amb l'obtenció definitiva de la
plaça de promotor fiscal de Granollers.

1844/03/04

1847

8 documents

25/26

Comptes relacionats amb el procés civil que enfronta Joan Font amb l'alcalde de Lliçà
d'Amunt, on Jaume Rubí intervé com a procurador.

1844/11/26

1844/12/12

3 documents

25/17

Comptes i rebuts de Jaime Rubí relacionats amb el pagament dels drets derivats de
l'obtenció del títol de promotor fiscal.

1845

1846

80 pàgines

25/23

Comptes personals de Jaume Rubí relatius a la seva activitat com a advocat i promotor
fiscal.

2.4.Benita Rubí Fontanella, Pere Iglesias Valls i Miquel Iglesias Rubí
1800/05/21

1800/05/21

1 pàgina

29/21

Partida de baptisme de Pere Iglesias Grau, pare de Pere Iglesias.

1809

1811

332 pàgines

L3

Llibre de comptes de Pere Iglesias Grau que conté notes relatives a la seva activitat
comercial.

1813

1924

12 documents

30/39

Documentació diversa relacionada amb els membres de la família Rubí i Iglesias.

1818/07/17

1829/09/25

5 documents

29/26

Quadern que conté la documentació relativa a Valeriana Fernández Beia, néta d'Anna
Rubí Roger.

1832

1924

1 document

30/40

Recepta per curar febres i cremades.
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1843/04/28

1867/12/12

2 documents

30/24

Certificats de la partida de baptisme i defunció de Magdalena Alier

1843/06/26

1868/02/15

2 documents

30/38

Comptes dels honoraris que Esteban Bosom deu a Ramon Rubí, i costes derivades del
procés judicial que va portar l'esmentat Ramon com a procurador.

1845/01/01

1857/03

6 documents

26/9

Documentació relacionada amb Salvio Rubí, Jaume Andreu Rubí i Magdalena Alier.

1854/10/20

1855/08/11

4 documents

26/5

Rebuts de pagament efectuats en nom de Pedro Iglesias relacionats amb la seva
activitat com a comerciant.

1854/11/30

1856/10/20

5 documents

26/6

Comptes de les despeses que es facturaran a Pedro Iglesias relacionades amb la seva
activitat com a comerciant.

1855/12/28

1868/12/04

2 documents

30/22

Certificats de la partida de baptisme de Benita Rubí.

1856/11/15

1856/11/15

1 pàgina

26/7

Carta de Gomé i Matheu a Pedro Iglesias comunicant-li que ja s'han embarcat les seves
mercaderies.

1858/12/31

1858/12/31

4 documents

30/26

Cessió de part d'unes mines de coure i plom situades prop d'Estepona que fan diversos
socis, entre ells Pedro Iglesias, a Antonio José Roure, el qual nomena l'esmentat Pedro
per què el representi en la societat que regula el funcionament d'aquestes mines.

1859/11

1859/11

4 pàgines

29/22

Certificat de la partida de baptisme de Maria Iglesias Alier, filla de Pedro Iglesias i
Magdalena Alier.

1864/10/26

1872/11/26

7 documents

26/4

Comptes i rebuts diversos de Benita Rubí.

1867/05/12

1867/05/12

1 pàgina

29/24

Debitori fet per un membre de la família Rubí a favor de Francesc, sastre de Granollers.

1880

1880

8 documents

26/8

Dibuixos i exercicis escolars de Miguel Iglesias.

1880/10/05

1880/10/05

1 pàgina

29/20

Rebut abonat per Benita Rubí per un pagament dels drets sobre aranzel i paper del
testament del seu difunt marit Pedro Iglesias.
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1880/10/15

1924

2 pàgines

30/23

Certificat de la partida de defunció de Pedro Iglesias Valls.

1887/12/23

1887/12/23

4 pàgines

29/18

Certificat de la partida de defunció de Pedro Iglesias Valls.

1887/12/23

1887/12/23

4 pàgines

29/17

Certificat de la partida de defunció de Ramon Rubí.

1890/09/04

1890/09/04

14 pàgines

29/23

Demanda d'Antoni Coll per obrir un procés civil contra Benita Rubí i la resta d'hereus del
difunt Josep Rubí, per tal de fer valer els drets que la seva difunta mare, Maria Coll,
tenia sobre l'herència de l'esmentat Josep.

1901/02

1901/02

2 documents

30/25

Comptes dels drets i avançaments que Joan Francesc Alesan acredita de Benita Rubí.

1915/05/14

1916/12/01

3 documents

29/25

Cartes de Jaime Iglesias, fill de Pere Iglesias, al seu germà i al seu oncle.

1916/02/14

1916/02/14

4 pàgines

29/19

Certificat de la partida de baptisme de Miguel Iglesias.

3.COL·LECCIONS FACTÍCIES
3.1.Biblioteca i hemeroteca familiar
1802

1924

5 documents

27/2

Impresos diversos.

1802

1924

10 documents

27/1

Fragments de diari. De la A a la Z.

1802

1924

22 documents

26/15

Prospectes de llibres. De la R a la Z.

1802

1924

46 documents

26/14

Prospectes de llibres. De la F a la P.

1802

1924

65 documents

26/13

Prospectes de llibres. De la A a la E.

1802

1924

4 documents

26/12

Fragments de llibres.

1840/09/11

1854/07/17

8 documents

27/3

Anuncis, crides i bans públics.

1850

1899

4 documents

27/4

Formularis diversos.
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El fons inclou dues carpetes que contenen una miscel·lània de retalls de documents que no s’han pogut agregar a cap altra unitat documental.
Són els següents:
1700

1924

9 fragments

29/4

Retalls de documents.

1700

1924

14 fragments

29/5

Retalls de documents.

Per accedir a la documentació cal concertar cita prèvia amb l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. Sant Josep 7, telèfon 93 842 67 37.
L'Ajuntament va signar un conveni amb la família Malàs Iglesias, propietària del fons, on s'acordà que l'accés als documents
requerits per l'usuari es faria a la sala de consulta de l'AMGr.

Llegendes
X/Y:el primer número correspon a la capsa,
el segon a la camisa dins la capsa.
P: Pergamí
L: Llibre
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