FONS AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. CATÀLEG DE CORRESPONDÈNCIA REBUDA
ORDENAT PER CRONOLOGIA (1912-1915)

La correspondència rebuda a l'Ajuntament de Granollers forma part de la sèrie documental 190.
Es tracta d'una documentació històrica, que s'ha mantingut agrupada i ordenada cronològicament,
de la qual hi ha documents des de 1806 a 1972, tot i que, els primers anys, hi trobem molt poques
cartes. A partir de 1838, però, ja hi ha una quantitat considerable de correspondència, cada any.
Actualment, aquesta sèrie ha deixat d'existir perquè les cartes rebudes s'incorporen a l'expedient
corresponent.
La descripció de la correspondència rebuda a l'Ajuntament de Granollers ara fa un segle es va
seleccionar com a documentació per ser treballada per un grup de voluntariat que, des de l'abril de
2013, va col·laborar amb l'Arxiu Municipal.
Aquesta documentació és molt interessant i diversa. És una font documental molt rica que ens
permet conèixer força aspectes de la vida quotidiana, associativa i institucional de Granollers.
A continuació, en presentem el catàleg, per ordre cronològic, de 1912 a 1915.
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1912 Carta d'A. Vallés, alcalde de Girona, dirigida a l'alcalde de Granollers, per fer-li
saber que ha estat ratificat en el seu càrrec. 1 de gener.
1912 Carta de l'alcalde de Villanueva y Geltrú, dirigida a l'alcalde de Granollers, per fer-li
saber que ha près possessió del seu càrrec. 1 de gener.
1912 Instància de la Prisión Preventiva de Granollers, sol·licitant a l' Ajuntament que
s'instal·li el dipòsit municipal en aquesta presó. 3 de gener.
1912 Sol·licitud del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de la residència de
Sebastian Gendra o Sandra i Torrents a Granollers i el seu domicili. 3 de gener.
1912 Comunicat del Negociado Industrial. Pueblos de la Administración de
Contribuciones de Barcelona, reclamant els rebuts talonaris d'Industrial. 4 de
gener.
1912 Comunicat de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil a l'alcalde,
referent a la rectificació del pressupost anual. 5 de gener.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, referent a l'enviament
per part de l'Ajuntament a l'Audiencia Provincial de Barcelona, de les proves en la
causa per homicidi contra Juan Terrades Bartres. 8 de gener.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción perquè l'Ajuntament
envii a l'Audiencia Provincial de Barcelona les proves i el plec de càrrecs per al
judici per homicidi per imprudència contra Juan Arenes. 8 de gener.
1912 Carta de Joaquin Castells, alcalde d'Arenys de Mar, a l'alcalde de Granollers, per
fer-li saber que ha estat ratificat en el seu càrrec. 8 de gener.
1912 Carta de Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona, referent a la tramesa de
176 comunicats en els quals l'Ajuntament ha d'informar de reformes obligatòries
en els seus habitatges. 8 de gener.
1912 Comunicat del cap de la Prisión Preventiva de Granollers, informant a l'Ajuntament
de l'alliberament d'Adolfo Domenech. 9 de gener.
1912 Sol·licitud de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil de Barcelona,
on es demana còpia autoritzada dels comptes del contingut carcerari de Llerona,
dels anys 1898-1899 fins al 1908. 12 de gener.
1912 Comunicat de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil a l'alcalde,
referent al recurs de Catalina Talón, en el qual ordena que se li pagui el crèdit
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reconegut al pressupost de l'any 1911. 12 de gener.
1912 Comunicat d'Inspección de Sanidad del Gobierno Civil de la província de
Barcelona, referent a la inspecció realitzada als corrals de bestiar de Granollers,
donant les pautes per a les reformes que s'hi han de fer. 13 de gener.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de la província de
Barcelona a l'alcalde, referent a l'entrega d'un ofici a la societat Casino de
Granollers. 14 de gener.
1912 Comunicat del Negociado de Cédulas Personales de la Administración de
Contribuciones de Barcelona a l'Ajuntament de Granollers, referent a reclamar la
cèdula personal de Mariano Canela. 15 de gener.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers, perquè
l'Ajuntament informi del nom del director del diari El Justiciero, el 24 de setembre
de 1910, per al judici per querella de Manuel Puntes. 16 de gener.
1912 Comunicat de la Junta Provincial de Intrucción Pública de Barcelona, demanant a
l'alcalde la tramitació d'un document presentat pel mestre d'aquest poble José
Anglada. 16 de gener.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de la província de
Barcelona a l'alcalde, sobre la concessió de permís d'obres per a una casa situada
a la carretera del Masnou a Granollers. 16 de gener.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, sobre la urgència
d'enviar un revòlver i el plec de càrrecs a l'Audiencia Provincial de Barcelona. 16
de gener.
1912 Comunicat del Negociado Industrial de l'Administración de Contribuciones de
Barcelona a l'Ajuntament de Granollers, referent a reclamar les cèdules de Juan
Oliva, Juan Vidal, José Bon i Miquel Bagés. 17 de gener.
1912 Comunicat de l'associació LA UNIÓN LIBERAL a l'Ajuntament, referent a la
manifestació de protesta contra els actes vandàlics del 17 de gener de 1875
comesos per carlistes. 18 de gener.
1912 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona demanant informació sobre
la comptaduría de fons municipals. 19 de gener.
1912 Carta de la direcció de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, convidant
a l'Ajuntament a la sessió anual de l'Instituto Nacional de Previsión. 19 de gener.
1912 Comunicat de l'alcalde José Barangé a Tomás Bassa, referent a la suspensió de
sou i de la feina del transport de carn a les indústries de la ciutat. 20 de gener.
1912 Comunicat del Jutjat de Granollers a petició del Juzgado del Distrito de la Lonja de
Barcelona, demanant informació sobre Madrona Pons Sirvent per litigi amb Juan
Martí Queraltó. 22 de gener.
1912 Carta del soldat José Elias Pons des de La Restinga, agraïment de la gratificació
nadalenca per part de l'Ajuntament. 22 de gener.
1912 Comunicat de l'alcalde José Barangé a Juan Comas i Pons, referent a la
suspensió de sou i de la seva feina de pregoner. 23 de gener.
1912 Comunicat del Negociado de Cédulas Personales de l'Administración de
Contribuciones de Barcelona, a l'Ajuntament de Granollers, reclamant el padró de
cèdules personals. 25 de gener.
1912 Comunicat de l'Administrador de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, informant de les conseqüències de no rebre els talonaris
de rebuts de la contribució territorial. 25 de gener.
1912 Comunicat de la Comissió organitzadora de l'APLEC DEL BON MOT de Sabadell
a l'Ajuntament, referent a l'adhesió de la corporació. 27 de gener.
1912 Carta de l'associació LA UNIÓ LIBERAL convidant l'Ajuntament a una vetllada. 28
de gener.
1912 Carta del mossèn de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers comunicant a
l'Ajuntament el dia de celebració del Corpus Christi i convidant-lo a participar-hi. 28
de gener.
1912 Carta del secretari de l'Ajuntament de la Bisbal demanant còpia del contracte
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entre l'Ajuntament de Granollers i una companyia d'electricitat, per obtenir
orientació sobre preus i condicions. 29 de gener.
Comunicat de la Sección de Cuentas del Gobierno Civil a l'alcalde, referent a
l'ordre de consignar al pressupost anual el termini del pagament que s'ha de
satisfer, del contracte de compra d'una finca, propietat de José Huguet Grifoll per
ampliar l'escorxador. 31 de gener.
Carta d'Estabanell y Pahisa donant justificant de recepció (acuse de recibo) de
l'ofici enviat per l'Ajuntament, referent a l'acceptació de les bases definitives per a
la instal·lació d'una xarxa elèctrica a la ciutat. 31 de gener.
Carta de la Secretaría General del Gobierno Civil de la província de Barcelona
demanant si el càrrec de comptador de fons del municipi està proveït segons la
legislació vigent. 5 de febrer.
Carta de la Secretaría general del Gobierno Civil de la província de Barcelona
demanant si el càrrec de comptador de fons del municipi està proveït segons la
legislació vigent. 5 de febrer
Carta de l'advocat Fernando D. Cepeda que fa entrega d'una llibreta municipal
espanyola de retir. 5 de febrer.
Comunicat del president de la Diputación del Gobierno Civil de la província de
Barcelona a l'alcalde de Granollers per l'expropiació d'una finca de Ramon de
Sans i de Font, per a la construcció de la carretera provincial de Caldes de
Montbui a Sant Celoni i la indemnització corresponent. 8 de febrer.
Carta de José Barangé, alcalde de Granollers, adreçada a Jaime Bonet Roselló,
procurador de l'Ajuntament de Granollers, per comunicar que, en sessió plenària
del dia 14 de febrer, es va acordar per unanimitat no interposar recurs d'apel·lació
contra la sentència del judici a José Huguet Grifoll. 14 de febrer.
Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de la província de
Barcelona per la creació de la societat CENTRO DE DEFENSA INDUSTRIAL, amb
seu social a la plaça de la Constitución, número 22, en el qual demana a
l'Ajuntament de Granollers que informi del dia de constitució de la societat, el
nombre de socis, la junta directiva i els antecedents dels fundadors. 15 de febrer.
Carta de Federico Ballell Maymí, enginyer, adreçada al secretari de l'Ajuntament
de Granollers, per demanar que l'informin sobre el dia i l'hora del ball de gitanes
del proper Carnaval, per poder fer unes fotografies. 15 de febrer.
Comunicat de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona i Frontera Francesa, en
resposta a un telegrama de l'Ajuntament de Granollers per l'ingrés a presó de
Mariano Sardá Lomero, on comuniquen que no té antecedents. 16 de febrer.
Comunicat de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil de la
província de Barcelona demanant una còpia autoritzada del compte de Llerona del
Carceller dels anys 1898-1908 que ja havien reclamat el 22 de desembre. 16 de
febrer.
Carta del Banco Franco-Español y Mexicano en la qual demanen una relació dels
més grans contribuents de rústica, urbana i d'altres, de Granollers. 21 de febrer.
Carta del departament de Sanidad del Gobierno Civil de la província de Barcelona
demanant si està en funcionament el laboratori i el personal assignat i el nom del
director. 21 de febrer.
Carta de l'Ajuntament de Barcelona, del districte 6, en la qual demanen un
diligenciament de la carta conforme resideix a Granollers Enrique Serracant Gibert
i A. Grivé. 22 de febrer.
Comunicat del Jutjat Municipal de Granollers on demanen l'arrest de Mercedes
Ventura per quedar acusada en el judici de faltes entre ella i Maria Molet Maincir.
22 de febrer.
Carta de Francisco Busón Villagrasa, agent administratiu, adreçada a l'alcalde
Joan Barangé de Granollers, on indica que el nom correcte de l'hospital de pobres
de Granollers és HOSPITAL DEL CORDERO DE DIOS i que així ha de constar en
l'atorgament de poders. 27 de febrer.
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1912 Carta del dipòsit de Caballos Sementales, Negociado de Artillería, on demanen un
local per allotjar dues persones de tropa i dos cavalls i l'assistència d'un veterinari i
el menjar necessari, escrit el 10 de febrer. Carta del 26 de febrer de la Capitanía
General de la quarta regió, on, en resposta a la carta anterior, exposen que no hi
ha un local adequat i reclamen l'habitació del quarter de cavalleria de Granollers.
Carta del 27 de febrer, on, des de la sots-inspecció de les tropes de la quarta regió
de Granollers i govern militar de Barcelona, transcriu la carta anterior. 27 de febrer.
1912 Carta de la Casa de la Maternidad y Expósitos de Barcelona, demanant a
l'Ajuntament de Granollers que esbrini els mitjans que tenen per a l'educació i la
manutenció d'un orfe que han adoptat Juan Gausachs i Teresa Ribas, de l'Arbeca
de Granollers. 28 de febrer.
1912 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia de
Barcelona, on demanen a l'Ajuntament de Granollers que informi de la recaptació
de l'Ajuntament per l'impost de consums dels anys 1907, 1908, 1909, 1910 i 1911,
de 15 de febrer. Resposta de l'Ajuntament amb el detall de la recaptació dels
diversos anys. 29 de febrer.
1912 Carta de José Cariteu, professor de piano, on demana a Francisco Güell que li
prepari un expedient per al·legar que continua mantenint la seva mare. 29 de
febrer.
1912 Comunicat de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la provincia de
Barcelona, on ordenen a l'Ajuntament de Granollers l'entrega de l'ofici adjunt a
Manuel Tort, fent referència a la reclamació presentada per Teresa contra la
transmissió de censos acordat al seu favor. 2 de març.
1912 Carta de Joan Caballé a l'alcalde de Granollers demanant que li doni una quantitat
de diners acordada perquè ho està passant malament. 3 de març.
1912 Comunicat de la Diputación Provincial de Barcelona per la poda dels arbres de la
carretera del Masnou a Granollers, segons petició de l'Ajuntament de Granollers. 4
de març.
1912 Comunicat del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona perquè entreguin al
president de la Sociedad Casal Amigos de la Unión de Granollers, un document
adjunt a la carta. 5 de març.
1912 Comunicats de la Diputación Provincial de Barcelona a l'Ajuntament de Granollers
per sol·licitar l'ingrés en un manicomi per a Josefa Pla Ventura el 6 de febrer.
Comunicat del 27 de febrer per fer saber a la mare de Josefa Pla Ventura, Antonia
Ventura, l'ingrés de la seva filla al manicomi de Sant Boi de Llobregat, en el qual
s'adjunta el certificat d'ingrés el 2 de març. Comunicat de la reclusió definitiva al
manicomi. 7 de març.
1912 Carta de Jaime Recoder, banquer corresponsal del Banco de España, dirigida a
Juan Xiol i Bosch per demanar un certificat del fet que Fausta Clot s´ha establert a
Granollers. Al darrere de la carta, hi ha una anotació a llapis i un certificat d'un
acord de l'Ajuntament conforme no s'ha presentat reclamació referent al camí
veïnal que parteix de l'Estació del Nord. 9 de març.
1912 Carta de Manuel Garcia Sánchez, des de l'hospital militar de València, a l'alcalde
de Granollers on li agraeix la tramitació d'un expedient i li explica que l'han
declarat inútil i no sap si tornarà a casa o el deixaran al quarter. 9 de març.
1912 Comunicat del Negociado de Cédulas Personales de la Administración de
Propiedades e Impuestos de la provincia de Barcelona perquè l'Ajuntament de
Granollers no ha enviat el Padrón de Cédulas Personales dins el termini acordat;
se li ha imposat una multa, reclamant l'enviament del padró en tres dies o els
imposaran una altra multa. 11 de març.
1912 Carta de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Barcelona perquè paguin les
quantitats assignades de pressupost per les retribucions als mestres de la Junta
Provincial de Instrucción Pública. 11 de març.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona on
demana a l'Ajuntament de Granollers que s'entreguin els documents adjunts a
José Casanovas, Antonio Vila, Martín Recolons, Agustín Galí i Mariano Rivera
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i, recollir les cèdules per unir els expedients corresponents. 11 de març.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on reclamen el
pagament, a Francisco Peycasat Agustí, de la contribució. 12 de març.
1912 Carta de l'Ajuntament de Mataró perquè l'Ajuntament de Granollers entregui els
documents adjuntats a les persones que correspongui. 12 de març.
1912 Comunicat del departament de carreteres de la Jefatura de Obras Públicas de la
provincia de Barcelona on demanen a l'Ajuntament de Granollers que entregui a
Heriberto Turu, al carrer Joan Prim 28, un document adjuntat al comunicat. 13 de
març.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers per demanar
quin és el domicili de José Mestres Camps per respondre un comunicat del
Juzgado del Distrito del Hospital de Barcelona. 13 de març.
1912 Carta de la Junta de Auxilios para las víctimas del Rif de Barcelona; demanen la
relació de dones víctimes de la guerra del Rif. 13 de març.
1912 Carta de la Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona, on exposa que, el dia
14 de març, Jaime Font Martí va trobar Miguel Fontdevila de Girona en estat
d'embriaguesa, fent escàndol públic; ho comuniquen a la policia local. 14 de març.
1912 Carta on demanen a l'Ajuntament de Granollers, en compliment de l'article setanta
del Real Decreto del 3 setembre de 1904, sobre repressió del contraban i frau, un
delegat per investigar domicilis particulars i establiments públics a Granollers. 14
de març.
1912 Comunicat de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Barcelona on demanen
a l'Ajuntament de Granollers una còpia de l'acta d'elecció d'habilitat dels mestres
de primer ensenyament del partit, de l'1 de març. 15 de març.
1912 Carta de l'Ajuntament de Mataró on demanen que s'entregui un document adjunt a
l'interessat i es retorni un altre document adjunt amb justificant de recepció (acuse
de recibo). 18 de març.
1912 Comunicat de la Diputación Provincial de Barcelona a Manuel Codina Monteys per
al reconeixement, en el manicomi de Sant Boi de Llobregat, al seu germà José
Codina Monteys. Adjunta un certificat del manicomi conforme hi ha ingressat. 19
de març.
1912 Carta de l'Asociación de Tratantes en Ganado Lanar de Barcelona per assegurarse que el bestiar sacrificat a Granollers sigui inspeccionat i se'n garanteixi la
matança i el pes. 20 de març.
1912 Comunicat de la Prisión Celular de Barcelona on s'adjunta una llicència absoluta
per la sortida de presó de Joaquín Maynou Parera, natural de Granollers. 21 de
març.
1912 Carta de la Cruz Roja de la Comisión de Distrito de Granollers per ordenar el
pagament de 180 pessetes assignades, del pressupost de 1911 de l'Ajuntament de
Granollers. 21 de març.
1912 Carta de l'Ajuntament de Saragossa que demana a l'Ajuntament de Granollers si
Antonio Jaumandreu Parellada, Vicenta Lahuerta León; Evaristo, Palmira i Carlos
Jaumandreu Lahuerta, Vicente Magdalena Clemente i José Salgot Carlos paguen
la contribució. Si es així, la quantitat que paguen. Contestació al mateix document
per part de l'Ajuntament de Granollers, que fa constar que no saben on són
aquests individus. 21 de març.
1912 Carta del mossèn de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers a l'alcalde
exposant la seva preocupació sobre l'obligatorietat de treballar en dies festius. 22
de març.
1912 Comunicat de l'Instituto Geográfico y Estadístico on reclamen els documents de
rectificació del cens electoral. 22 de març.
1912 Carta de Fernando Mensa a l'alcalde oferint un remei per lluitar contra la
glossopeda. 24 de març.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona on
demanen a l'Ajuntament de Granollers que cobri els impostos de cèdules
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personals i que remeti el padró de cèdules personals. 26 de març.
1912 Carta del Departamento de Sanidad del Gobierno Civil de la província de
Barcelona on demanen que enviïn les nòmines del personal tècnic i auxiliar
d'aquest laboratori. 27 de març.
1912 Carta del mossèn de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers convidant a
l'Ajuntament a participar en les celebracions de Semana Santa i Pascua. 27 de
març.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on reclamen,
del jutjat de Figueres, la certificació de la contribució de Francisco Llobet Riera,
rajoler de Granollers, i de tres persones que puguin declarar sobre la seva fortuna.
27 de març.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona perquè
l'Ajuntament de Granollers adjunti els oficis a Juan Civil, Pascual Margenat i Juan
Duran i el retorn de les cèdules per unir-les a l'expedient. 28 de març.
1912 Comunicat de la Prisión Preventiva Correccional de València informant que el
reclús Pedro Canudas Comerma finalitza la seva condemna. 28 de març.
1912 Comunicat del cap d'enginyers del Servicio Agronómico Nacional de la Provincia
de Barcelona, informant que el dia 1 d'abril s'acaba el termini per entregar els
rebuts de l'impost de plagues i que n'han d'entregar a l'empresa arrendatària; si no
s'entrega, es multarà l'Ajuntament. 30 de març.
1912 Carta de l'Instituto de Reformas Sociales de la Delegación de Estadística on
envien una enquesta per saber els preus dels articles de primera necessitat de
Granollers. 30 de març.
1912 Carta del president de la Junta Local de la Ciudad de Caspe a l'alcalde demanant
que difongui la fira de bestiar que han organitzat entre els ramaders de la ciutat. 1
d'abril de 1912.
1912 Sol·licitud de la comissió organitzadora de la Vuelta de Cataluña Campeonato de
España, del Club Deportivo Barcelona, a l'alcalde, demanant que tot estigui
preparat per a la cursa. 1 d'abril.
1912 Carta de l'alcalde de Vich a l'alcalde de Granollers on li demana si el lloguer de la
casa quarter de la Guardia Civil la paga l'Ajuntament o l'Estat. 1 d'abril.
1912 Comunicats de la Subdelegación de Farmacia del Partido de Granollers, referent a
les actuacions que cal que faci l'Ajuntament per evitar que hi hagi persones que
anunciïn i facilitin medicaments a la via pública i actuïn com a dentistes. 1 d'abril.
1912 Comunicat de l'inspector provincial de Sanidad de Barcelona a l'alcalde, referent a
les actuacions sobre els industrials inspeccionats. 2 d'abril.
1912 Comunicat de l'inspector provincial de Sanidad de Barcelona al secretari de
l'Ajuntament, referent a l'enviament del paper sanitari dels industrials
inspeccionats. 2 d'abril.
1912 Carta de l'empresa H. de J. Dachs de Palafrugell demanant si a Granollers hi ha
algun magatzem d'olis minerals. 2 d'abril.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a
l'alcalde demanant la seva assistència a la visita general de presons. 2 d'abril.
1912 Carta de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la
Mendicidad de Barcelona a l'alcalde demanant que confirmi que hi ha una dona
que s'ha ofert a criar el fill de Juana Robles. 6 d'abril.
1912 Comunicat del secretari de la Junta Central del Censo del Ganado caballar y mular
de España a l'alcalde, enviant-li el cens de la província de l'any 1910. 9 d'abril.
1912 Carta de renúncia de José Giner Vila com aforador en el ram de Consumos del
municipi. 11 d'abril.
1912 Comunicat de la Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona a l'alcalde
referent a papers de pagament a l'Estat. 11 d'abril.
1912 Carta del consejero delegado del Instituto Nacional de Previsión de Madrid
relacionant els noms de les persones a les quals s'ha emès certificat d'addició. 11
d'abril.
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1912 Comunicat del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde, on es ratifica el
nomenament de Maria Argilaga Huguet i Miquel Iglesias Rubí, com a vocals de la
Junta Local de Primera Enseñanza. 13 d'abril.
1912 Carta dirigida a Francisco de P. Güells de l'Ajuntament de Granollers des de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat demanant un certificat. 16 d'abril.
1912 Comunicat de l'Administración de Contribuciones de Barcelona referent a l'omissió
en la matrícula de 1910 de Juan Sitges, mercader de jaquetes. 20 d'abril.
1912 Comunicat de la Sección de Instrucción Pública y Bellas Artes de Barcelona
referent a la tramesa de documents a Maria Raventós, vídua, pianista resident a
Granollers. 22 d'abril.
1912 Comunicat del Negociado de Sanidad del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde,
referent a la multa que ha de posar el subdelegat de Farmacia de Granollers, per
la infracció d'Antonio Baiges i Ricardo Canal en la farmàcia de Mollet situada a la
pl. Constitución, núm. 13. 23 d'abril.
1912 Comunicat de la Guardia Civil de la secció de Granollers, referent a fer públic els
dies que es farà tir al blanc a Roquetes, dins el municipi de la Roca. 23 d'abril.
1912 Carta d'Enrique Arnabat Oriol, agent de negocis a l'alcalde, oferint els seus
serveis. 26 d'abril.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers, referent
a l'enviament de proves a l'Audiencia Provincial de Barcelona, per al judici contra
Manuel Jorques. 27 d'abril.
1912 Comunicat del Negociado de Utilidades de la Administración de Contribuciones de
Barcelona referent a l'enviament d'una còpia del pressupost. 30 d'abril.
1912 Carta d'Estanislao Flores, advocat, on demana al secretari de l'Ajuntament una
relació d'aprofitament d'aigües públiques. Maig de 1912.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción demanant un llistat dels
dotze més grans contribuents, per territorial, i una altra dels majors, per industrial.
1 de maig.
1912 Comunicat de la Dirección de Inspección y Contrastación de Pesas y Medidas,
referent als dies d'inspecció a Granollers. 1 de maig.
1912 Carta de la Federació Agrícola Catalana-Balear demanant representació municipal
al XV Congrés Agrícola que se celebrarà a Eivissa. 1 de maig.
1912 Comunicat de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil de Barcelona,
referent a la pròrroga per a la rendició de comptes de l'any 1911 de Granollers. 1
de maig.
1912 Comunicat de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde, referent a la brutícia
al voltant de la presó i demanant que s'actuï per evitar un possible focus d'infecció.
6 de maig.
1912 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad al director del Laboratorio de Higiene
de Granollers donant-li unes pautes per prevenir i detectar casos de còlera. 6 de
maig.
1912 Carta de l'Alcaldia d'Igualada fent saber el preu dels greixos destinats a adobats. 7
de maig.
1912 Comunicat de l'Alcaldia de la Roca on es fa saber l'acord pel qual s'obliguen, a
partir de 1913, a acceptar, en el pressupost carcelario d'aquest partit judicial, la
consignació per atendre el lloguer del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
a l'Ajuntament de Granollers, amb la condició que aquest ajuntament construeixi
un edifici de nova planta per a aquest jutjat. 16 de maig.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers, referent
a l'enviament de les proves del sumari contra José Formenti i Magro, perquè
siguin entregades al president de l'Audiencia Provincial de Barcelona. 20 de maig.
1912 Comunicats del Negociado de Beneficencia de la Sección de Gobernación de la
Diputación de Barcelona referents a l'ingrés, al manicomi de Sant Boi de
Llobregat, d'Eulàlia Roca Torrents. 21 de maig.
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1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a
l'Ajuntament per exhort del Juzgado de Distrito de la Concepción de Barcelona,
referent a les dades de contribució de Dolores Salabert Costajusá. 23 de maig.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a
l'alcalde fent saber la vista a la presó del partit judicial i demanant representació de
l'Ajuntament. 23 de maig.
1912 Carta del consejero delegado de la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos, on
fa saber que envia la llista mensual de les dates probables de comunicació amb
vaixells dins l'abast de les estacions radiotelegràfiques espanyoles. 25 de maig.
1912 Carta de Joaquín Sagnier, president del Círculo Ecuestre, a l'alcalde, en la qual li
anuncia la celebració de la Comida Extraordinaria de Beneficencia a la nova plaça
de toros. 25 de maig.
1912 Comunicat del Negociado del Territorial de la Administración de Contribuciones de
Barcelona referent als expedients d'exempció absoluta i permanent de contribució
territorial dels edificis destinats a església, hospital, escoles, asils, Casa Rectoral i
Casa Consistorial. 25 de maig.
1912 Carta de M. J. Raspall, arquitecte, a Francisco de P. Güells demanat que reculli les
signatures en el plànol que li envia. 29 de maig.
1912 Carta de Pablo Hartmann d'una fàbrica d'apòsits oferint materials i serveis per
prevenir el còlera. 29 de maig.
1912 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona a Martin
Canal, secretari de l'Ajuntament, referent a la citació dels propietaris de carruatges
perquè sol·licitin la patent anual. 29 de maig.
1912 Cartes del president de la Cambra Agrícola Oficial del Vallès convidant l'alcalde a
una reunió per prendre acords per prevenir incendis de boscos i pallers. 30 de
maig.
1912 Comunicat del president de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona,
referent a l'enviament de les cartilles de preservació individual contra el còlera.
Juny de 1912
1912 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona al secretari
de Granollers demanant la còpia del pressupost de despeses carceràries. Juny de
1912
1912 Carta de l'alcalde d'Arenys de Mar a l'alcalde de Granollers, demanant que es posi
el programa de festes de les Ferias de San Zenón en un lloc ben públic. Juny de
1912
1912 Carta de J. Galán a Francisco Güells informant de l'inici de les visites domiciliàries
i d'avisar l'agutzil perquè l'acompanyi. Juny de 1912
1912 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad a l'alcalde, informant de les reformes
que han ordenat als industrials de la vida. 1 de juny.
1912 Carta de José Ortega, de l'empresa Imprenta, Litografia y Encuadernación,
anunciant els seus materials a l'alcalde de la ciutat. 1 de juny.
1912 Carta de l'Alcaldia de Santander a l'alcalde de Granollers, agraint el seu condol per
la mort del polígraf santanderí Menéndez Pelayo. 1 de juny.
1912 Carta de Fèlix Vila a l'alcalde en la qual informa de la seva dimissió com a Fiel en
la Administración de Consumos d'aquesta vila, per problemes a la vista. 3 de juny.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción sobre judici contra Félix
Jacas i Cusidó, demanant a l'alcalde dades de la seva conducta. Resposta del cap
de Vigilancia a l'alcalde manifestant bona conducta d'aquesta persona. 4 de juny.
1912 Carta d'Eloisa del Poarrío a José Barangé Bachs, alcalde de Granollers, referent al
lloguer del seu pis del c. Alfonso IV, per al jutjat del partit, informant de les
condicions que demana. 4 de juny.
1912 Comunicat del jutge municipal de Granollers a l'alcalde, on l'informa de la
condemna del veí Francisco Castell Gordi i que es cerqui un lloc adequat per a la
seva reclusió durant 16 dies. 8 de juny.
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1912 Comunicat de la Comandancia a l'alcaldia, referent a l'obligació de facilitar carro i
cavalls a Sebastián Adrover Barceló per traslladar-se, amb la seva família, a
Barcelona. 10 de juny,
1912 Carta de l'alcalde de Villarreal a l'alcalde de Granollers, agraint el seu condol per la
catàstrofe ocorreguda. 11 de juny.
1912 Comunicat de Sanidad del Gobierno Civil de Barcelona referent al funcionament
del laboratori del districte. 13 de juny.
1912 Carta del president i el secretari del Sindicato Agrícola de Granollers de la Cámara
Agrícola Oficial del Vallés, referent als problemes de l'estació de la Compañia del
ferrocarril de M.Z.A. i a com afecta als interessos de l'agricultura en aquesta
comarca. 13 de juny.
1912 Carta de l'administrador de la Caja de Previsión y Socorro La Anónima de
Accidentes a l'alcalde referent a problemes en les pòlisses. 13 de juny.
1912 Notificació de la Inspección Provincial de Sanidad de la devolució del paper de
pagaments de l'Estat. 14 de juny.
1912 Comunicat de l'Abogacía del Estado de Barcelona a l'alcalde per fer arribar un ofici
a Pedro Tallada. 14 de juny.
1912 Comunicat de l'enginyer J.Galán que contesta Inspección y Contratación de Pesos
y Medidas de Barcelona, a l'alcalde, referent a la factura pels serveis prestats. 14
de juny.
1912 Cartes de Zurich, Compañía General de Seguros contra los Accidentes y la
Responsabilidad Civil, dirigides a l'Ajuntament, on es manifesta que una pòlissa
queda rescindida. 14 de juny.
1912 Comunicat del Negociado de Rentas y Arbitrios de la Sección de Hacienda de la
Diputación de Barcelona informant que, si continua la demora en el pagament per
part de l'Ajuntament, es passarà a declarar, el municipi, en constrenyiment i a
actuar en conseqüència. 15 de juny.
1912 Comunicat de l'Administración de Contribuciones de Barcelona, de l'ordre de la
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, referent a altes i baixes per urbana en
els amillaraments i registres fiscals. Inclou la relació de baixes dels anys 19071911. 17 de juny.
1912 Comunicat del Juzgado Municipal de Granollers on es demana una relació dels
joves nascuts el 1892 i, d'aquests, dels que hagin mort fins al dia de la tramesa. 17
de juny.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción demanant certificat de la
riquesa que consta a l'amillarament de Félix Jacas Cusidó i Francisco Vilá Jané.
19 de juny.
1912 Carta de l'inspector provincial de Sanidad de Barcelona a l'alcalde demanant-li que
avisi els industrials que, en el termini de 20 dies, es farà la inspecció de les obres
demanades per evitar les grans multes que s'haurien d'emetre. 19 de juny.
1912 Comunicat de l'Alcaldía de Bigas y Riells a l'alcalde de Granollers, referent a
l'entrega d'unes notificacions als propietaris dels carros núms. 276 i 273. 19 de
juny.
1912 Comunicat de la secretaria general del Gobierno Civil de Barcelona referent a la
clausura dels locals d'espectacles que no compleixen els requisits legals. 21 de
juny.
1912 Comunicat del Negociado de Gobernación de la Alcaldía de Granollers al Sr.
Antonio Pinto, encarregat del Cine Sala Edison, informant que, per ordre del
governador civil i per no reunir les condicions establertes, es clausura el local. 22
de juny.
1912 Comunicat del Negociado de Gobernación de la Alcaldía de Granollers al president
de la societat Centro Católico, informant que, per ordre del governador civil i per
no reunir les condicions establertes, es clausura el local d'espectacles de la
societat Hispano-Cine. 22 de juny.
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1912 Comunicat del Negociado de Gobernación de la Alcaldía de Granollers al president
de la societat Casino de Granollers, informant que, per ordre del governador civil i
per no reunir les condicions establertes, es clausura el local. 23 de juny.
1912 Carta del delegat de la Unión Ferroviaria a l'alcalde, demanant autorització per
celebrar una reunió al local de la societat La Unión Liberal, de la qual ja tenen
permís. 24 de juny.
1912 Sol·licitud del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, a l'alcalde, d'un certificat
acreditatiu de la contribució i sobre si consta a les llistes electorals a Trinidad. 24
de juny.
1912 Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y frontera francesa, referent a la llicència d'ús d'armes de Juan Torrens
Bordoy. 25 de juny.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de Barcelona referent a
informes de l'autorització del Casino per celebrar funcions teatrals i ball. 26 de
juny.
1912 Comunicat de la Inspección Provincial de Sanidad referent a les condicions que
han de tenir els lavabos dels equipaments públics municipals, així com les escoles
privades. 26 de juny.
1912 Carta de la Secretaría General del Gobierno Civil de Barcelona on transcriu allò
que va informar l'enginyer en cap de Contraste de Pesas y Medidas respecte a
l'incompliment de l'adaptació dels preus al sistema mètric en aquesta localitat.
Inclou la resposta. 27 de juny.
1912 Carta de la Parroquia de San Esteban de Granollers on comunica a l'Ajuntament
de Granollers que Felipe Blauport i Abril ha acceptat el pendó principal de la
parròquia de Corpus Christi. 18 de maig.
1912 Comunicat de l'Administración de Contribuciones de la província de Barcelona on
demana el compliment del servei i que els propietaris de finques urbanes no
avaluades es donin d'alta a la contribució. 10 de juny.
1912 Carta del secretari de l'Ajuntament de Llinars del Vallès perquè facin, amb la
màquina de l'Ajuntament de Granollers, els impresos que adjunta a la carta. Juliol
de 1912.
1912 Carta de la Cruz Roja de Granollers per anunciar el nou càrrec de president de la
Cruz Roja de la Comisión del Partido de Granollers per a Carlos Puigradon. 2 de
juliol.
1912 Carta de Francesc Ribas adreçada a Josep Barangé per reclamar que no ha rebut
l'ofici ni la instància de l'Alomar, de 2 de juliol. Carta del 4 de juliol on comunica a
l'alcalde que ja ha rebut la documentació però que li falta l'acta de la sessió que es
va celebrar en presència d'en Cabestany, per enviar la documentació a Madrid.
Carta sense data on Francesc Ribes li demana a l'alcalde si es pot convocar
sessió amb en Cabestany. 2 i 4 de juliol.
1912 Carta de Juan Cortina, advocat de Jerez de la Frontera, adreçada a l'alcalde de
Granollers on diu que, després de saber que s'ha inaugurat una sucursal de la
Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, demana un exemplar dels estatuts i
els antecedents que estiguin relacionats amb l'organisme. 3 de juliol.
1912 Comunicats que envia l'Ajuntament de Granollers a Miquel Iglesias Rubí, Juan
Gou Muigot, Elvira Xicola Torras i Salvador Payés perquè paguin una multa de 25
pessetes, a més dels arbitris corresponents, per haver realitzat obres en els seus
domicilis. 3 de juliol.
1912 Carta del secretari de l'Hospital Asilo de Granollers on anuncia la dimissió d'Antoni
Argila i Matas com a vocal de la Junta de Gobierno del Hospital Asilo de Granollers
i demana el nomenament d'un nou vocal. 4 de juliol.
1912 Comunicat del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Granollers, on exposa
el canvi de domicili de la seu social que, anteriorment, estava a la plaça de la
Constitución, núm. 22, i que, a partir del 6 de juliol, passa a la plaça del Ganado,
núm. 22. 5 de juliol.
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1912 Carta de Fermín Videgain, director del Parque Sanitario de Campaña de Melilla,
adreçada a l'alcalde, José Barangé, pel trasllat de les restes d'un familiar seu al
nou cementiri. 6 de juliol.
1912 Carta de Francisco Busón Villagrasa adreçada al secretari de l'Ajuntament,
Francisco de P. Güells, on li exposa que, durant la visita de l'alcalde, van tractar el
tema de l'hospital asil i la gestió dels béns propis de l'Ajuntament. 6 de juliol.
1912 Comunicats de José Millán Mitray, governador de Guipúzcoa, autoritzant els
senyors Arizmendi , Alaorta i Arizapa a poder remetre 23, 15 i 13 escopetes i que
les aconsegueixi Rafael Grades. 7,17, i 29 de juliol.
1912 Cartes de la Secretaría General del Gobierno Civil de la província de Barcelona
per portar a terme unes obres als locals on hi ha cinematògraf, la Sala Edison i
Hispano Cine de Granollers, i per autoritzar el seu funcionament provisional per 15
dies. 9 de juliol.
1912 Carta de l'Administración de Contribuyentes de la província de Barcelona on
demana a l'Ajuntament de Granollers una relació del nombre de carruatges
destinats a ús particular i els noms i domicilis de les persones propietàries i,
també, el nombre de carros i cavalleria. 10 de juliol.
1912 Carta de l'Ajuntament de València adreçada a l'Ajuntament de Granollers on
demana que exposi un cartell que anava adjuntat a la carta per difondre la fira de
València. 10 de juliol.
1912 Carta de la secretària de José María Freixa i Martí on demana un informe de
conducta de Ricardo Albanandi Costa, músic de Granollers. 11 de juliol.
1912 Comunicat de l'administrador de Contribuciones de la província de Barcelona on
reclama a l'Ajuntament de Granollers els apèndixs de la contribució territorial,
perquè s'ha acabat el termini i encara no els han entregat. 12 de juliol.
1912 Carta del mestre Roque Grané, de l'Escuela Pública de Niños del carrer Riera de
Granollers on exposa a l'Ajuntament de Granollers que l'escola està en molt males
condicions i no s'ha fet cap reforma de les que reclamava per millorar-hi les
condicions higièniques. Finalment, demana que s'obri un expedient per suprimir
l'escola. 13 de juliol.
1912 Carta de Maria Plaja adreçada a l'alcalde de Granollers on exposa la seva
indignació per l'atemptat que va tenir lloc el 13 de juliol en el local de La Unión
Liberal de Granollers, per un atac carlí, i demana a l'alcalde fer una reunió de totes
les societats no polítiques de Granollers per trobar una solució al poble. 15 de
juliol.
1912 Carta de Camilo Xiol Riera, advocat de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, José
Barangé, on li manifesta el seu rebuig per l'atemptat que es va produir a La Unió
Liberal de Granollers, el 13 de juliol. 15 de juliol.
1912 Carta de l'Ajuntament de Granollers adreçada a Francesc Tardá Carrencá, on se li
fa saber que, per compliment de la llei, el suspèn de feina i salari per 8 dies, en el
seu càrrec d'interí dins l'Administració de Consums. 17 de juliol.
1912 Carta de l'oficial d'Inspección Técnica y Administrativa de Ferrocarriles per tramitar
l'expedient de Juan Via i perquè l'interessat remeti segons la vigent llei del Timbre.
18 de juliol.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la província de Barcelona sobre un
ofici enviat a l'Ajuntament de Granollers que feia referència a un expedient
d'utilitats. 20 de juliol.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on demana a
l'Ajuntament de Granollers el número de persones que hi havia en el Centre de La
Unión Liberal el dia de l'atemptat del 13 de juliol i, també, els noms i el domicili de
les persones afectades. 21 de juliol.
1912 Carta de Delfin Busquets a l'alcalde de Granollers que agraeix a l'Ajuntament
l'actuació després de l'atemptat que va tenir lloc a Granollers el 13 de juliol i que
va causar diversos ferits i un mort en el local de La Unión Liberal de Granollers. 21
de juliol.
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1912 Carta de l'Ajuntament de Mataró, d'Emilio Acaño, per demanar a l'Ajuntament de
Granollers que posi, en un lloc públic de Granollers, el cartell de la Festa Major de
Mataró, que adjunten a la carta. 21 de juliol.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on demana a
l'Ajuntament de Granollers informació sobre la conducta de Félix Llobet Basa,
Francisco Pagés Pous, Esteban Pagés Palaus, José Llobet Reverter i Jaime
Llovet Basa. Carta del cap de vigilància municipal adreçada a l'alcalde de
Granollers on diu que es va fer un certificat d'alcaldia, de conducta, per a tots els
afectats, excepte Francisco Pagés Pous, pels esdeveniments que van tenir lloc a
Sant Feliu de Llobregat. 22 de juliol.
1912 Comunicat del president de l'Associación de Tratantes de Ganado Lanar de
Barcelona, Lorenzo Marí, adreçat a l'Ajuntament de Granollers per demanar que, a
partir del 12 d'agost, se segueixin unes noves instruccions per al sacrifici de
bestiar de llana. 24 de juliol.
1912 Carta del Govern Civil de la província de Barcelona, del Departament de Sanitat,
on demanen a l'Ajuntament de Granollers si funciona i, des de quina data, el
laboratori bacteriològic del partit, sol·licitant relació del personal facultatiu i tècnic
assignat i dels sous que cobren. 26 de juliol.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona on
demanen a l'Ajuntament de Granollers que entregui als senyors Corderas i
Segalés i Juan Sitges els oficis adjuntats i que els hi doni les cèdules de
notificació, que també adjunta. 27 de juliol.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona on
demana a l'Ajuntament de Granollers que doni a Maria Palau un document adjunt i
que reculli la cèdula de notificació. 30 de juliol.
1912 Carta de la Compañia de Riegos y Fuerza del Ebro S.A. al secretari de
l'Ajuntament, Francisco Güells, on confirma la recepció de la carta anterior,
enviada pel secretari, i remet la cèdula personal per a la finalitat que exposava a la
carta anterior. 26 de juliol.
1912 Carta de Pablo Hartmann, propietari d'una fàbrica d'apòsits de Barcelona, on diu
que ja està preparat el material de laboratori per enviar a l'Ajuntament de
Granollers i que l'Ajuntament enviï el contracte firmat. 26 de juliol.
1912 Carta on es convida a l'alcalde de Granollers a la inauguració de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, que té lloc el dia 29 de juliol a la sala
d'espectacles del Casino de Granollers. 29 de Juliol.
1912 Comunicat de la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona on adjunta
una enquesta de temes pressupostaris per l'aplicació de la llei d'11 de juny de
1911. 30 de juliol.
1912 Carta d'Estanislao Flores adreçada a Francisco P. Güells per presentar-li una
solució per l'aprofitament d'aigües públiques per mitjà d'un document adjuntat a la
carta on demana que li retorni complimentat amb la informació corresponent. 1
d'agost.
1912 Carta de León Julián de l'Ajuntament de Cantavieja per anunciar que hi haurà una
fira de bestiar al poble de Cantavieja, els dies 15,16 i 17 de setembre, demanant
que ho anunciï. 1 d'agost.
1912 Carta dirigida al comptador del Ajuntament de Granollers, del delegat d'Hacienda
de Barcelona, demanant informació sobre les condicions especials del pressupost
municipal, els serveis locals i els recursos, els arbitris i les taxes i els impostos que
s'apliquen. 1 d'agost.
1912 Carta de la Inspección provincial de Sanidad a l'alcalde de Granollers, informant-lo
que les multes es poden treure si ho demanen per instància i es verifiquen les
obres ordenades. 2 d'agost.
1912 Carta de Francisco Busón Villagrasa, agent administratiu, a Francisco P. Güells,
reclamant l'ofici i la certificació signats per poder facturar. 2 d'agost.
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1912 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde de Granollers referent a la
comunicació que l'enginyer Fiel Contraste li va remetre sobre els preus, unitats i
mesures que regeixen als mercats i el seu observat incompliment. 6 d'agost.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers referent a
una estafa per denúncia de Francisco Bartra, on es demana informació sobre la
titularitat del comerç de gorres situat a la plaça del Ganado, núm. 42, que, l'any
1903, va vendre Cecilia Esquitini, a favor de Joaquim Torras Vila. 6 d'agost.
1912 Carta de la Secretaría General del Consejo Superior de Protección a la Infancia y
Represión de la Mendicidad, a l'alcalde-president de la Junta Local de Protección
a la Infancia y Represión de la Mendicidad de Granollers, demanant l'acta de
constitució de la Junta, extractes de les sessions i estat dels ingressos. 8 d'agost.
1912 Carta de la Sociedad Casino de Granollers a l'alcalde, referent al programa de
festes que se celebraran durant la Festa Major. 11 d'agost.
1912 Carta de l'enginyer de la Inspección y Contrastación de Pesas y Medidas de
Barcelona a l'alcalde, demanant que valorin el seu servei perquè consti al seu
expedient personal, per qüestions de jubilació. 14 d'agost.
1912 Carta de l'empresa Henrich y Cia en Cta. en liq.,oferint el seu catàleg de llibres,
amb motiu de la Festa Major. 17 d'agost.
1912 Comunicat del Negociador de Sanidad del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde,
referent al resultat de la inspecció realitzada per l'inspector especial de
l'Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España a Catalunya sobre
l'establiment de Salvador Bernils Paloma. 17 d'agost.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción demanant a l'alcalde que
ordeni el trasllat a la presó del pres Francisco Pagès Pous, des de l'hospital, ja
refet de la malaltia. 17 d'agost.
1912 Carta de Pablo Hartmann de la fàbrica d'apòsits i altres a l'alcalde de Granollers
oferint-li les condicions i l'oferta per instal·lar un laboratori bacteriològic a la ciutat.
S'acompanya d'una altra carta on es fa referència a la tramesa del contracte, amb
data de 30 d'octubre. 18 d'agost.
1912 Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y Frontera Francesa, referent a la llicència d'ús d'armes emesa a nom
de Luis Serra. 20 d'agost.
1912 Carta de Francisco Ribas y Pradell a Antonio Cunillera, on adjunta l'ofici que s'ha
d'enviar al director de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España,
referent a les perilloses condicions del pas a nivell. 20 d'agost.
1912 Carta de Joaquín Margenat, alcalde de Sarriá, a l'alcalde de Granollers
comunicant-li que s'ha exposat al públic el programa de festes que se celebrarà
per la Festa Major. 21 d'agost.
1912 Carta de Joaquín Sostres, alcalde de Barcelona, a l'alcalde de Granollers
comunicant-li que s'ha exposat al públic el cartell anunciador de la Festa Major.
1912 Comunicat del Negociado de Sanidad del Gobierno Civil de Barcelona referent a la
multa imposada a Salvador Bernils. 24 d'agost.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a
l'alcalde, referent al processat per desordre públic Francisco Pagé i Pous, on
l'informa que haurà de tornar a l'hospital per trobar-se, de nou, malalt. 24 d'agost.
1912 Comunicat del Negociado de Fomento al gerent de la companyia del gas,
Sociedad Alumbrado de Poblaciones, referent a la prestació del servei
d'enllumenat segons suggeriments. 24 d'agost.
1912 Carta del capità jutge instructor a l'alcalde de Granollers, demanant un certificat de
la contribució que paga Emma Ulloa o el seu marit, Modesto Garcia Vivas. 26
d'agost.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'Alcaldia de
Granollers, referent al fet que, mentre el pres Francisco Pagés Pous sigui a
l'hospital, l'alcaldia ha de prendre les mesures necessàries per a la seva vigilància
i custòdia. 27 d'agost.
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1912 Comunicat del Negociado de Fomento de la Alcaldía de Granollers a Francisca
Montañá Caballeria, on l'informa de la liquidació que ha de fer pels treballs de
reparació de la vorera. 27 d'agost.
1912 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas on es demana que
s'entregui un comunicat a nom de Pedro Pellicer. 28 d'agost.
1912 Sol·licitud del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d'un certificat de
qualsevol contribució que pagui José Serra Mombrú. 28 d'agost.
1912 Comunicat de la Secretraría General del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcaldia
de Granollers, referent a la nota de presentació de la societat San Sebastián i San
Ramón que es domiciliarà als baixos de la Casa Parroquial de Sta. Coloma de
Marata. 29 d'agost.
1912 Carta de l'enginyer Fiel Contraste, de Barcelona, recordant a l'alcalde que encara
no ha rebut resposta sobre la consideració que tenen del servei de Pesas y
Medidas. 29 d'agost.
1912 Carta del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Granollers a l'alcalde,
demanant que, els dies 31 d'agost i 1 de setembre, es permeti el canvi d'hora de
matança, demanada a la reunió del gremi de venedors de porc en fresc. 30
d'agost.
1912 Notificació del tresorer d'Hacienda de la Provincia de Barcelona a l'Ajuntament
perquè recullin, a la Depositaria Pageduría, els rebuts de subscripció de la
GACETA DE MADRID. Setembre
1912 Carta del Negociado de Fomento de la Alcaldía de Granollers al director gerent de
la Sociedad Alumbrado de Poblaciones, reclamant el subministre necessari pels
dies de Festa Major, segons els contractes existents i advertint que, de continuar
la negativa per part de l'empresa, se n'estudiaran sancions. 1 de setembre.
1912 Circular del Servicio de la Explotación de Caminos de Hierro del Norte de España
a l'alcalde perquè emprengui les mesures necessàries per evitar l'alteració de
l'ordre públic. 2 de setembre.
1912 Carta de l'empresa Sociedad Alumbrado de Poblaciones de Barcelona a l'alcalde,
on li comunica que s'ha donat l'ordre d'encendre els fanals. 2 de setembre.
1912 Comunicat del governador civil de Barcelona a l'alcalde de Granollers, demanant
explicacions de l'incompliment de la Ley del descanso dominical per part d'algunes
persones i organismes. 2 de setembre.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de Barcelona, referent al
subministre del servei públic durant la Festa Major. 3 de setembre.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones demanant a l'alcaldia que entreguin
els oficis i es recullin les cèdules dels senyors Corderas i Segales i Maria
Palaudarias. 4 de setembre.
1912 Carta de l'empresa d'apòsits Pablo Hartmann a l'alcalde, demanant que es
presentin a formalitzar el contracte per poder servir els articles encarregats. 4 de
setembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Intrucción a l'alcalde, comunicant-li que
hi haurà la visita general de presons i que enviïn, a l'acte, una comissió. 5 dec
setembre.
1912 Comunicat del Tribunal de Cuentas del Reino a l'alcalde, referent al plec
d'esmenes que han de retornar , desprès de l'examen dels comptes de 1894-95. 5
de setembre.
1912 Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y Frontera Francesa, sobre la llicència d'ús d'armes a favor d'Estanislao
Ballestes. 6 de setembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción remetent les peces trobades
a l'acusat de robar José Abaricó i Tapias perquè ho enviïn a Barcelona, a
l'Audiencia Provincial. 6 de setembre.
1912 Carta del delegado regional de la Delegación de Estadística del Instituto de
Reformas Sociales a l'alcalde, on remet l'anunci referent a la informació

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de correspondència rebuda per cronologia (1912- 1915)
Actualitzat el novembre de 2014

Pàg. 14

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

sobre la jornada de la Dependencia Mercantil. Hi ha l'anunci. 7 d'agost.
1912 Carta de José Maria Freixas demanant informació a l'alcalde sobre la conducta de
José Rosás i Carné. Hi ha la resposta del cap de vigilància de l'Ajuntament de
Granollers i de l'alcaldia. 8-10 d'agost.
1912 Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y Frontera Francesa, sobre la llicència d'ús d'armes a favor de José Vila
Reverter. 9 de setembre.
1912 Carta del cap de la Prisión Preventiva de Granollers demanant que posin un carro
a disposició de la Guardia Civil, per portar a judici, a l'Audiencia Provincial de
Barcelona, els acusats Mariano Corominas i José Abaricós, per problemes de
salut. Hi ha el certificat mèdic. 9 de setembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción demanant a l'alcalde
informació sobre allò que va succeir a La Unión Liberal la nit del 13 de juliol. 10
d'agost.
1912 Carta de la secretària de José Maria Freixa (Juzgado) a l'alcalde, on li comunica
que li envia l'arma trobada al costat del cadàver de Rafael Colomer, perquè l'enviï
a l'Audiencia Provincial de Barcelona. 10 de setembre.
1912 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona a l'alcalde
demanant l'entrega d'una comunicació a Mariano Gibert i Garriga. 11 de setembre.
1912 Carta de José Maria Freixa a l'alcalde de Granollers, demanant certificat de la
riquesa que tingui amillarada José Rosás i Carné, processat per robatori de
gavelles. 14 d'agost.
1912 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona a l'alcalde, en la qual exposa que,
per iniciar l'expedient de reclusió de Catalina Garriga Valls, s'ha d'enviar un segell
de l'impost provincial. 14 de setembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, demanant si Jaime Serra i
Dachs figura en el registre d'aquest municipi. 17 d'agost.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'alcalde, demanant
informació sobre la conducta de Salvador Barnils Paloma. Hi ha la resposta. 17 de
setembre.
1912 Certificació de la Diputación Provincial de Barcelona al president de la Junta de
Asilo de Pobres de Granollers per facilitar la solvència de la reparació dels
comptes segons l'exercici econòmic de 1908. 19 de setembre.
1912 Carta de la Comissió de Propaganda de l'Ateneu Obrer Català de Sant Martí de
Barcelona a l'alcalde, on li comunica la celebració dels Jocs Florals i li remet un
exemplar del programa perquè s'exposi en un lloc públic. 20 de setembre.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de Barcelona perquè
l'alcalde doni ordres al subordinats per poder mantenir el trànsit per les vies fèrries
i contrarestar la vaga de ferroviaris anunciada. 22 de setembre.
1912 Carta de l'alcalde de Sarrià, Joaquín Margenat, a l'alcalde de Granollers, on li
remet un cartell on s'anuncia la Festa Major. 24 de setembre.
1912 Carta de la secretària de José Maria Freixa i Martí, referent al sumari contra
Antonio Rovira i Gispert i a l'enviament de les proves per remetre-les a l'Audiencia
Provincial de Barcelona. 24 de setembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'alcalde, on demana que
es recompensi d'alguna manera el cap nocturn de vigilància Joaquín Catafal pels
bons serveis prestats. 24 de setembre.
1912 Comunicat del Registro de Territorial de la Administración de Contribuciones de
Barcelona on diu que s'adjunta la relació de ramaderia, a la qual han d'afegir la
relació de líquids imposables per espècies, per poder-la aprovar. 25 de setembre.
1912 Comunicat del Negociado de Fomento de la Alcaldía de Granollers al gerent de la
Sociedad Alumbrado de Poblaciones, referent als dies i les hores d'encesa dels
fanals durant el mes d'octubre. 26 de setembre.
1912 Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y Frontera Francesa, sobre la llicència d'ús d'armes
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a favor d'Antonio Cunillera Farnes. 27 de setembre.
1912 Carta de la secretària de José Maria Freixa a l'alcalde José Barangé, referent a
l'entrega d'un revòlver per a la instrucció. 27 de setembre.
1912 Carta de l'alcalde d'Hostalrich a l'alcalde de Granollers, demanant-li referències de
l'agent de negocis Enrique Arnabat Oriol, per l'oferiment d'aquest agent per
reclamar a l'Estat el pagament del capital que deu. 27 de setembre.
1912 Carta de la Junta Provincial del Censo de la Población a l'alcalde president de la
Junta Municipal del Censo de Población de Granollers, on diu que es remet el
resum del cens d'aquest terme municipal. 30 de setembre.
1912 Carta de Pablo Hartmann, de la fàbrica de dipòsits de Barcelona, on reclamen el
pagament d'una factura per part de l'Ajuntament de Granollers. 2 d'octubre.
1912 Carta de Jaime Xuclà, del carrer de la Palma de Granollers, dirigida a l'alcalde de
Granollers, on li reclama el pagament de diverses factures. 2 d'octubre.
1912 Comunicat de la Comisión Provincial de Barcelona on demana a l'Ajuntament de
Granollers un certificat de la mitjana de preus de les espècies de subministrament
durant el mes de setembre. 4 d'octubre.
1912 Carta de la Administración de Contribuciones on adjunten una comunicació dirigida
a Modesto Gual perquè li sigui entregada, per part de l'Ajuntament de Granollers.
7 d'octubre.
1912 Comunicat de la Sección de Hacienda de la Diputación Provincial de Barcelona
referent a allò que l'Ajuntament deu i als terminis. 7 d'octubre.
1912 Comunicat de l'Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona
adreçada al secretari de Granollers per a l'elaboració correcta de la matrícula
industrial. 8 d'octubre.
1912 Cartes de la Notaría de José María Freixas Martí, on demana a l'Ajuntament de
Granollers si Dolores Angelet Arenas i Concepció Angelet Tintó han pagat la
contribució. 9 d'octubre.
1912 Carta del metge de la Prisión Preventiva de Granollers, en la qual adjunta
certificat, on exposa a l'alcalde de Granollers que els presos Mariano Corominas
Relats i José Abanicós Tapias no els podran traslladar a Barcelona perquè estan
malalts. 12 d'octubre.
1912 Abogacía del Estado de la Provincia de Barcelona demana certificació acreditativa
de la riquesa del líquid imposable dels béns de Felipe Toll Surribas. 14 d'octubre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on sol·licita
saber si Jaime Serra Dachs és propietari d'algun bé. Resposta de l'Ajuntament de
Granollers declarant que no posseeix cap propietat. 14 i 19 d'octubre.
1912 Carta de l'empresa Guillermo Trúniger, novetats per a escriptoris de Barcelona,
adreçada al secretari de l'Ajuntament on li comunica que ha rebut la factura del
productor que va demanar el senyor Roig. 14 d'octubre.
1912 Carta de Josep Font, alcalde de l'Ajuntament de Castellterçol adreçada a
Francisco Güells on demana si es pot analitzar l'aigua destinada al consum del
seu poble, al laboratori de Granollers, per poder valorar si és potable. 14 d'octubre.
1912 Carta de José Barangé, alcalde de Granollers, adreçada al propietari del carro 83
de matrícula del poble de Masies de Sant Hipòlit de Voltregà, perquè, el 30 de
setembre, a la carretera del Masnou de Granollers, Juan Berangueras Carrero va
infringir el reglament vigent. Ha de pagar els danys ocasionats a la via pública.
Carta de l'alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà i resposta de Juan Roca, alcalde de
Masies de Sant Hipòlit de Voltregà, conforme retornen el duplicat després que hagi
estat reclamat pel propietari del carro. 15,22 i 29 d'octubre.
1912 Carta de Felip Font, delegat del Colegio Notarial de Barcelona, en resposta a la
comunicació de l'alcalde de Granollers del dia 14 d'octubre al notari Manuel Gatell
de Granollers, per si es pot fer l'autorització per l'escriptura del conveni. 16
d'octubre.
1912 Carta d'Esteban Riera adreçada a Francisco Güells on li comunica que el senyor
Raspall, a la tarda, anirà al carrer Fomento a fixar les rasants i els nivells
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i que avisi la Comisión de Fomento i el senyor Puigrodón per estar presents a
l'acte. També cita, per a les 4 de la tarda, els conreadors dels horts del carrer
Fomento: Isidro Mateu, Juan Palaus i Mariano Relats i avisa Isidro, de la Brigada,
perquè porti totxanes, ciment i politges. 17 d'octubre.
Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de
Barcelona, referent al fet d'entregar a Mariano Gibert Garriga la comunicació de
l'acord dictat per l'Administració sobre l'expedient per ocultació de consums
d'enllumenat de la fàbrica de la seva propietat i la cèdula de notificació que s'ha de
retornar. 17 d'octubre.
Carta de l'Instituto Geográfico Estadístico on demana a l'Ajuntament de Granollers
una relació dels preus mitjos i els tipus de jornals. 17 d'octubre.
Comunicat de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y Frontera Francesa on
adjunta llicència de Juan Pineda Pares per l'ús d'armes. 19 d'octubre.
Carta d'una institució d'impostos de Cervera on adjunta una notificació per fer-li
arribar a la persona interessada. 19 d'octubre.
Carta de la Inspección y Contrastación de Pesas y Medidas on reclamen a
l'Ajuntament de Granollers l'import de les peses, mesures i aparells de pesar que
tingui l'Ajuntament, el dia 24 d'octubre, anant a Granollers dos treballadors de la
Jefatura de Inspección per fer efectiu el cobrament. 19 d'octubre.
Justificant de recepció de la llicència d'ús d'armes expedida per la Jefatura
Superior de Policía de Barcelona a Juan Pineda. 22 d'octubre.
Carta de Francisco Busón Villagrasa, agent administratiu, on fa saber a
l'Ajuntament de Granollers els interessos dels recursos propis del trimestre actual i
la comissió percebuda pel senyor Lligué, així com la feina realitzada. 23 d'octubre.
Carta de Mariano Oliveras, alcalde de la Roca, on retorna a l'Ajuntament de
Granollers la cèdula de citació per introducció fraudulenta d'espècies subjectes a
l'impost de consums, adreçada a Jaime Estape, com a propietari del vehicle 407
de Granollers. 24 i 27 d'octubre.
Carta de l'empresa El Relámpago de Ramón Saura, de focs artificials, on
reclamen a l'alcalde de Granollers el pagament dels focs artificials que van portar
a terme a la Festa Major de Granollers. 24 d'octubre.
Carta de l'empresa Sucesores de M.Soler, casa editorial de Barcelona i Buenos
Aires, on reclama a l'Ajuntament de Granollers el pagament d'una factura pel retrat
del rei. 25 d'octubre.
Carta de l'empresa La Casa de los Secretarios de Bayer hermanos y Compañia on
reclama el pagament d'unes factures que els hi deu l'Ajuntament pels serveis
prestats. 25 d'octubre.
Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de
Barcelona que reclama a l'Ajuntament de Granollers per no haver rebut el
pressupost del laboratori. 25 d'octubre.
Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers per
ordenar que es presenti al jutjat Joaquín Catafal, cap de la Policia de Granollers,
per declarar com a testimoni a l'acte del judici verbal que s'ha convocat, per
injúries i calúmnies, per la querella de Juan Pons Grau contra Esteban Martí i
Francisco Fernández. Resposta de l'alcalde de Granollers conforme Joaquín
Catafal es presentarà al jutjat. 26 d'octubre.
Comunicat d'Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona en resposta a la
comunicació de 24 d'octubre on remet 14 vials de vacunes. 26 d'octubre.
Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on demana a
l'Ajuntament de Granollers un certificat de les contribucions pagades per Isidro
Arenas Llobet, de Granollers. 29 d'octubre.
Carta del Consejo Provincial de Fomento de Barcelona on demana a l'Ajuntament
de Granollers que entregui la documentació adjunta al destinatari i que els hi faci
saber que ho va rebre. 29 d'octubre.
Comunicat de l'alcalde José Barangé al gerent de la Sociedad de Alumbrado de
Poblaciones de Granollers on li fa saber que disposa que, durant el pròxim mes
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de novembre, hi hagi enllumenat, del dia 1 al 30, a 92 fanals, de 17.30, a la tarda a
5.30, al matí. 31 d'octubre.
Carta del Juzgado demanant a l'alcalde una certificació amb la riquesa amillarada
de Ricardo Albreda y Costa. 4 de novembre.
Comunicat de la Diputación Provincial de Barcelona a l'alcalde, referent al fet que
l'entrada de la instància de Pio Anfres Martí ha de tenir un segell per l'impost
provincial. 6 de novembre.
Carta de Luis Bayés Coch, secretari de l'Ajuntament de Vich, al secretari de
l'Ajuntament de Granollers. 12 de novembre.
Carta del Negociado de Seguridad del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde on li
retorna una instància de Julián Soley Jané referent a l'ingrés en el cos de
seguretat. 15 de novembre.
Carta de la Junta Provincial de Reformas Sociales de Barcelona per entregar plec
a Esteban Roca, vocal de la Junta Provincial de Reformas Sociales. 19 de
novembre.
Comunicat del Negociado de Armas de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona y Frontera Francesa referent a la llicència d'ús d'armes per a Salvador
Gendra Torrents. 21 de novembre.
Comunicats de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona referent a l'entrega
d'armes. 21 de novembre.
Comunicat de la Inspección Provincial de Sanidad al director de l'Hospital de
Granollers referent a la inspecció que es realitzarà. 22 de novembre.
Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granolers, demanant
informació sobre la conducta de Martín Vallbona Peris, per causa contra ell, per
furt. 22 de novembre.
Carta de Mariano Oliveres, alcalde de la Roca, a l'alcalde de Granollers demanant
paperetes de Luis Puigpey. 23 de novembre.
Carta de la Comissió especial per la realització d'un monument a Mossèn Jacinto
Verdaguer de la Diputació de Barcelona, sol·licitant a l'Ajuntament contribució per
a aquest monument. 25 de novembre.
Carta dirigida a l'alcalde de Granollers on el Comisario Regio, president del
Consejo Provincial de Fomento, l'informa del cessament del seu càrrec. Carta del
nou Comisario Regio. 28 de novembre.
Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers,
demanant certificació sobre contribucions de Ramón Compte y Riera. 29 de
novembre.
Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción demanant informació a
l'alcalde sobre el veí Sebastian Fontcuberta Fradera. 29 de novembre.
Carta del Juzgado de Instrucción demanant la partida de defunció del soldat José
Florensa Viaplana. 29 de novembre.
Comunicat de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País on
demana a l'alcalde, al rector, als presidents de les corporacions o societats, als
gerents o directors d'explotacions fabrils i industrials i a les entitats que han rebut
premis de la societat, que en facin publicitat. Desembre de 1912
Carta de l'alcalde de Barcelona a l'alcalde de Granollers, José Barangé Bachs, on
li recomana una societat d'estalvi perquè ho faci saber també als seus coneguts.
Desembre de 1912
Carta de la Sección de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Provincia de
Barcelona on demana a l'Ajuntament de Granollers que entregui, a Maria Grau
Pascual i Teresa de Roca, els documents que adjuntava a la carta. 2 i 17 de
desembre.
Carta de la Cruz Roja on ofereix a l'Ajuntament de Granollers una secció de la
brigada de camillers per l'epidèmia de verola que afecta Granollers. 4 de
desembre.
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1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona
adreçada a l'Ajuntament de Granollers perquè rectifiqui uns errors de contribuents
de la matrícula de 1912. Resposta, al costat de la carta de l'oficial del Negociado
de l'Ajuntamernt de Granollers que diu que ja s'han canviat les incorreccions. 5 de
desembre.
1912 Carta de l'alcalde José Barangé adreçada a propietaris de fàbriques i tallers de
Granollers per portar a terme una campanya de vacunació contra la verola. 6 de
desembre.
1912 Carta de la Parroquia de San Esteban de Granollers per convocar una processó
en honor a Sant Roc, idea del rector de la parròquia i d'una comissió de veïns. 6
de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de Granollers, José Barangé, on informa a Rafael Torrents, José
Tallarda i Andrés Carnut que no acceptin de refer matalassos i coixins, com a
mesura sanitària per l'epidèmia de verola que hi ha a Granollers. 6 de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de Granollers, José Barangé, adreçada a Francesc Martorell,
Miquel Clia Cou, José Serra, Tomás Serra i José Jover, on demana que no
administrin roba de casa on hi ha hagut casos de verola, com a mesura sanitària.
6 de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de la Bisbal, Isidre Carull, a l'alcalde de Granollers per
demanar-li còpia del contracte del subministrament elèctric a la via pública de
Granollers. 6 de desembre.
1912 Carta de l'Ajuntament d'Arenys de Mar adreçada a l'Ajuntament de Granollers
perquè entregui Domingo Soulé Ribas, de Granollers. Justificant de recepció de
Domingo Soulé. 6 de desembre .
1912 Carta de Florencio A. Palacios Higueras, comandant del Regiment d'Infanteria de
Girona que s'adreça a l'alcalde de Granollers com a autor de llibre España al Rif i li
ofereix un exemplar del llibre. 7 de desembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on adjuntava
una arma i una caixa de fusta que contenia diversos objectes, tots requisats en
actes de desordre públic. 9 de desembre.
1912 Comunicat de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde
president de l'Ajuntament y Junta Pericial de Granollers, reclamant la presentació
dels repartiments de Territorial per a l'any 1913. 10 de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de Granollers, José Barangé, adreçada al gerent de la Sociedad
de Alumbrado de Barcelona on fa referència a la sessió del Ple del 5 de desembre,
en el qual es va fer referència a les reparacions per conservació d'incandescència
a l'enllumenat públic. 10 de desembre.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona on
demana que s'entreguin, a Pascual Margenat, Juan Civil i Juan Durán, els oficis
per recollir les cèdules de notificació que adjunten a la carta. 12 de desembre.
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona on
reclama l'elaboració del Padrón de Cédulas Personales per l'any a 1913. 12 de
desembre.
1912 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de
Barcelona, del departament de consums, sobre les despeses en consums que es
fan al municipi. 12 de desembre.
1912 Carta de l'Instituto de Reformas Sociales de la Inspección del Trabajo de la
Provincia de Barcelona, adreçada a l'alcalde com a president de la Junta Local de
Reformas Sociales a Granollers, on demana que faci un imprès pel personal obrer
i que els n'enviï un exemplar. 12 de desembre.
1912 Carta de la Diputación Províncial de Barcelona on reclama a l'Ajuntament de
Granollers l'ingrés del repartiment provincial de 1912. 12 i 13 de desembre.
1912 Carta de la Parroquia de San Esteban de Granollers on el rector fa saber i convida
a l'Ajuntament de Granollers a la celebració de l'últim dia de la novena de San
Roque, amb una processó pels carrers del centre de Granollers amb la imatge del
sant. 13 de desembre.
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1912 Carta de l'alcalde de Sabadell, Silvestre Romeu Voltà, com a contestació a
l'alcalde de Granollers sobre el servei elèctric a la ciutat, on li fa saber que no
tenen servei públic d'enllumenat elèctric, només, per gas, adjudicat fa 8 anys. 14
de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de Terrassa, José Ullés Fover, dirigida a l'alcalde de Granollers
com a contestació d'una carta anterior on exposa que el servei d'enllumenat públic
el porta a terme Propagadora de Gas. 16 de desembre.
1912 Carta de la presó preventiva de Granollers dirigida a l'Ajuntament de Granollers en
la qual adjunta un certificat mèdic on sol·licita el trasllat d'Antonio Puig Mateu a la
presó de Barcelona perquè té reumatisme. 16 de desembre.
1912 Carta de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona on demana a
l'alcalde que vagi a l'acte de l'aniversari, per feines, segons el conveni de la
Compañía Arrendaria de Tabacos. 17 de desembre.
1912 Carta de la Compañía de Caminos de Hierros del Norte de España, del
sotsdirector Javier Sanz, per informar, com a resposta a una carta anterior, del 22
d'agost, sobre la instal·lació de comunicacions telegràfiques per mitjà d'aparells
Jousselin a la línia de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses. 17 de desembre.
1912 Carta de la Comissaria Oficial a Espanya de l'Exposició Universal i Internacional
de Gante, Bèlgica, d'abril a novembre de 1931, on adjunta un cartell de l'exposició
perquè el pengin en un lloc visible de l'Ajuntament. 18 de desembre.
1912 Carta d'Emilio Arañó Rossell adreçada a l'alcalde de Granollers perquè li doni
informació sobre el contracte de subministrament elèctric públic. 18 de desembre.
1912 Carta de la Parroquia de San Esteban de Granollers on informa a l'Ajuntament de
Granollers dels oficis solemnes que es portaran a terme el 25 i 26 de desembre,
per Nadal i Sant Esteve i l'1 de gener de 1913, la circuncisión del senyor, perquè
ho anunciïn. 19 de desembre.
1912 Comunicat del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers, per part
d'Onofre Castella, cap de vigilància de Granollers, per una quantitat de diners. 20
de desembre.
1912 Carta de l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Braquer Roger, dirigida a l'alcalde
de Granollers on li demana si l'Ajuntament paga l'import del local de l'administració
de telègraf. 20 de desembre.
1912 Comunicat de la Secretaría General del Gobierno Civil de la Provincia de
Barcelona que fa referència a una Real Orden relativa a la Llei 22 de juliol per a la
construcció del Cos de Jurats dels Tribunals Industrials. 20 de desembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers per anunciar
que el dia 24 de desembre, a les 12 hores, s'ha de presentar a la visita, al jutjat. 20
de desembre.
1912 Carta de l'Alcalde de Granollers, José Barangé, adreçada als propietaris de les
dues sales de cine de Granollers, Sala Edison i Sala Marina, on els hi demana que
compleixin una sèrie de mesures de seguretat. 21 de desembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción adreçada a l'Ajuntament de
Granollers per demanar referències sobre Isidro Arenas Llobet. Resposta de
l'Ajuntament de Granollers on informa que Isidro Arenas Llobet és jornaler i que la
seva dona treballa a casa, tenen tres fills, viuen en una casa humil i són pobres.
21 de desembre.
1912 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona per a Emilia Jopresa Riera, qui
demanava la reclusió de la seva filla Enriqueta Degà Jopresa; li concedeixen
l'ingrés al manicomi de Sant Boi de Llobregat per ser reconeguda, el dia 23 de
desembre. Carta de la Diputación Provincial de Barcelona on exposen que,
després del reconeixement, ingressi en el manicomi. 21 i 28 de desembre.
1912 Carta de la secretària de José María Freixa i Martí, de Granollers, on demana a
l'Ajuntament de Granollers el trasllat del pres Isidro Mayolas Barbany, de la presó
de Granollers al Jutjat d'Instrucció de Mataró. Certificat de la presó nacional de
Mataró on consta Isidro Mayolas Barbany. 21 i 29 de desembre.
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1912 Carta de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la
Mendicidad on demana a l'Ajuntament de Granollers els diners obtinguts per la
recaptació de l'impost d'espectacles públics o destinar-los a infància i mendicitat.
23 de desembre.
1912 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers per demanar
els noms dels directors dels diaris La Razón i Pueblo Vallesano el 1905 i el seu
domicili actual. 27 de desembre.
1912 Carta del Juzgado Municipal de Granollers del Vallés on sol·licita a l'Ajuntament de
Granollers les relacions de contribuents del territori, els caps de família majors de
30 anys que sàpiguen llegir i escriure i portin 4 o més anys de residència al
municipi i els que tinguin títol acadèmic o càrrec públic, per la llista dels jurats. 29
de desembre.
1912 Correspondència rebuda de la Jefatura Superior de Policía relativa a examinar
l'enviament d'explosius i armament.
1912 Correspondència rebuda de l'Aduana Nacional de Barcelona referent a temes de
transports de begudes alcohòliques.
1912 Correspondència rebuda del Consejo Provincial de Fomento relativa a les
actuacions a portar a terme per combatre les plagues del camp.
1912 Correspondència rebuda de l'Administració de loteria de Granollers, relativa a
temes de loteria
1912 Correspondència relativa a justificants de revista dels soldats que estaven en el
servei militar.
1912 Correspondència rebuda de diversos regiments militars, relativa a temes militars.
1912 Correspondència relativa al reclutament per al servei militar.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona on demana, a l'alcalde de Granollers i
al cap de la Guardia Civil, que l'informin de la manifestació d'un grup del Centre
Catòlic de Granollers que es dirigia a la Roca. 19 de gener.
1912 Telegrama del delegat de Barcelona als alcaldes, on demana que ingressin els
consums del mes actual i que s'expedeixin certificats. 24 de gener.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona adreçada als alcaldes per anunciar
que no es tolerarà que es jugui als jocs que estan prohibits i que es vigilin
societats i centres d'oci. 1 de juny.
1912 Telegrames de Joaquim Manuel Raspall per a l'Ajuntament de Granollers on
s'excusa per no poder acudir al lloc previst. 15 de juny.
1912 Telegrama de condol per l'atemptat que va tenir lloc a La Unió Liberal de
Granollers. 13 de juliol.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona als alcaldes per autoritzar el
funcionament dels dos cines, Edison i Hispània, d'aquesta localitat i poder
permetre l'execució de les obres. 7 de juliol.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona als alcaldes de Granollers, on
demana que, amb urgència, li enviïn una relació dels qui no respecten el descans
dominical. 16 de juliol.
1912 Telegrama del Governador Civil de Barcelona adreçada a l'alcalde on li demana
que no permeti fer més manifestacions en contra de l'atemptat que va tenir lloc el
13 de juliol a la Unió Liberal. 20 de juliol.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona demanant a tots els alcaldes que li
comuniquin tots els actes de propaganda política que se celebrin al municipi. 2 de
novembre.
1912 Telegrama del governador civil a l'alcalde de Granollers i inspector municipal de
Sanitat, on demana que l'informin, en tot moment, de la salut pública,
especialment sobre la verola, i que obliguin a vacunar la població. 9 de desembre.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona adreçat als alcaldes on demana que
es faci públic que es retorna a la feina de les fàbriques i tallers. 18 de setembre.
1912 Comprovants d'enviament de telegrames des de l'Ajuntament de Granollers, on
consten les dades: receptor, emissor, número de telegrama, paraules, pessetes

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de correspondència rebuda per cronologia (1912- 1915)
Actualitzat el novembre de 2014

Pàg. 21

2686

1912

2686

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2817

1912

2687

1912

2688

1912

2687

1912

2687

1912

2687

1912

2686

1912

2687

1912

2686

1912

2687

1912

2687

1912

2688

1913

i data del telegrama.
1912 Certificats del secretari de l'Ajuntament de Granollers per a l'Administració de
Contribucions de Barcelona.
1912 Carta de l'inspector provincial de Sanitat de Barcelona adreçada al secretari de
l'Ajuntament de Granollers perquè van fer una inspecció en uns bars de Granollers
i necessiten una documentació de l'Ajuntament. 22 de juny.
1912 Telegrama de l'alcalde Sortes per anunciar que el dia 6 d'agost arribaran, per la
línia del tren de França, uns regidors amb una corona demanant ajuda per
transportar-la. 7 d'agost.
1912 Telegrama del governador civil de Barcelona per a l'alcalde de Granollers
anunciant que es dirigeixen a Granollers Jaime Iglesias i el seu fill, a la plaça de
les Olles. 31 d'agost.
1912 Telegrama del governador civil per a la Cámara Agrícola i l'alcalde de Granollers
on informa d'haver rebut un telegrama tramès per l'Ajuntament de Granollers. 5
d'octubre.
1912 Comprovants d'enviament de telegrames des de l'Ajuntament de Granollers, on
consten les dades: receptor, emissor, número de telegrames, paraules, pessetes i
data del telegrama.
1912 Notificació del president de la Diputación a l'Ajuntament de Granollers, referent al
fet que se li ha concedit l'autorització per obrir el carrer Fomento; donant preus per
construir un mur i tallar un arbre plataner. 17 de juliol
1912 Carta de Jaime Corbera a José Barangé, demanant informació sobre l'adquisició
d'un terreny. 27 de gener.
1912 Carta dirigida a José Barangé, reclamant uns honoraris per una feina com a agent
executiu. 16 de desembre1912
1912 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers
adjuntant-li un duplicat de la cèdula d'Emilio Batlle, qui l'ha de firmar i retornar a
l'Administració sota la responsabilitat de l'Alcaldia de Granollers. 19 de novembre.
1912 Carta dirigida a José Barangé, reclamant uns horaris per una feina com a agent
executiu. 16 de desembre.
1912 Telegrama de l'alcalde Barangé a la Secretaria de l 'Ajuntament de Granollers per
tal que els treballadors de l'oficina s'esperin a l'alcaldia fins a l'arribada del seu
tren. 2 de gener.
1912 Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, departamento de Sanidad, envia ofici
a l'Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, comunicant i detallant el nom de les
persones i establiments als quals, per desobediència a l'inspector provincial de
Sanidad, se'ls imposa una multa de 25 pessetes. Al mateix temps, se'ls dóna un
termini de 15 dies per dur a terme les obres corresponents, adjuntant comunicats
individuals. 1 d'agost.
1912 Carta del procurador Jaime Bonet a l'alcalde de Granollers sol·licitant permís per
interposar recurs d'apel·lació per la sentència desfavorable per a l'Ajuntament en
un litigi amb José Huguet. 9 de febrer.
1912 Telegrames del governador civil de Barcelona a l'alcalde de Granollers per tal que
l'informi de l'estat de la vaga i vigili que els vaguistes no s'uneixin amb altres oficis,
a més d'informar a l'alcalde de Granollers sobre l'estat de la vaga a la ciutat de
Barcelona. 2-8 d'agost.
1914 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers on demana a
l'Ajuntament de Granollers si Francisco Pagés Pous, José i Esteban Pagés
Palaus, Jelis Llobet Massa i José Llobet Reverter figuren a la contribució
d'amillarament o, com a contribuents, en algun concepte, de 26 de juliol.
Resposta de l'Ajuntament on exposa que cap d'aquestes persones hi paga cap
contribució. 2 de desembre.
1913 Carta on l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona sol·licita
a l'alcalde de Granollers que retorni els talonaris pel cobrament del repartiment per
la contribució rústica.
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1913 Carta de la Sección Industrial de Pueblos de la Administración de Contribuciones
de Barcelona a l'alcalde de Granollers, referent al termini del servei Industrial. 2 de
gener.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a l'alcalde de
Granollers demanant el domicili de Luís Subirá Tomás. 2 de gener.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a l'alcalde,
demanat informació sobre el trasllat del detingut Isidro Mayolas Barbany. 3 de
gener.
1913 Carta del Registro Fiscal de la Administración de Contribuciones de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, reclamant-li els padrons i les llistes d'impostos d'edificis i
solars. 3 de gener.
1913 Carta de José Barangé, alcalde de Granollers, a Antonio Pinto i Celestino Caprani,
propietaris dels cinematògrafs SALA EDISON i MARINA, on els informa de la
urgència d'obtenir l'autorització definitiva sobre espectacles públics per poder
continuar funcionant. 5 gener.
1913 Carta de Pedro Ricart, d'Arquitectura i Escultura, situat al passeig Sant Joan, 32,
de Barcelona, a José Barangé, informant que estan acabant la làpida
encarregada. 7 de gener.
1913 Carta de l'Adminiatración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a
l'alcalde de Granollers, demanant documents que els hi han de remetre des de
l'alcaldia. 7 de gener.
1913 Carta de la Delegación de Hacienda de Barcelona, demanant a l'alcaldia una
relació de vídues i òrfenes que siguin esposes o filles de tinents, especificant les
dates de defunció. 8 de gener.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers,
demanat informació sobre José Farrés i Pujol. 10 de gener.
1913 Carta de l' Administación de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers,
reclamant els talonaris de l'impost industrial. 10 de gener.
1913 Carta de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Barcelona, dirigida a
l'alcalde de Granollers, com a president de la Junta Local de 1a Enseñanza,
referent al desdoblament de la Escuela Nacional de Párvulos. 10 de gener.
1913 Carta del Registro Fiscal de la Administración de Contribuciones de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, informant de l'enviament de la llista de l'impost d'edificis i
solars. 11 de gener.
1913 Carta, des de la Secretaria de Caldes de Montbuí, Domingo Payarol, a Francisco
Güell, secretari de l'Ajuntament de Granollers, per demanar que es doni de baixa
del padró a Maria Climent. 12 de gener.
1913 Carta de l'Asociación Liberal de Granollers, a l'alcalde, referent a l'acord de la
Junta en celebrar la manifestació en protesta pels fets carlistes del 17 de gener de
1875. 12 gener.
1913 Carta de la Diputación de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, demanant que
reclami a Ramon Gual una pòlissa per a la instància que ha fet per a la reclusió en
un manicomi de la seva esposa, Felicidad Roca. 13 de gener.
1913 Carta de la Abogacía del Estado de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, demanant
que facin entrega d'un ofici a M. Teresa Gensigner Palomos. 14 de gener.
1913 Carta del banc Comptoir de Change et Fonds Puplics, oferint els seus serveis a
l'Ajuntament de Granollers. 14 de gener.
1913 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers,
informant de la condemna que ha de complir José Ventura Ventura. 14 de gener
1913 Carta del propietari de la fàbrica de cases de fusta situada al carrer Ingeniero, 5,
dirigida a l'alcalde de Granollers, on informa del pagament a l'obrer Vicente
Torrabadell, que va patir un accident a la feina. 18 de gener.
1913 Carta de la Tenencia de Alcaldía de Barcelona a l'alcalde de Granollers perquè
entreguin la circular adjuntada al veí Antonio Castañé, sobre les obres de
condicionament davant d'una casa de la seva propietat, situada a Sant Andreu
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del Palomar. 18 de gener.
1913 Carta de Juan Montañá, president de La Unión Liberal, on es convida l'alcalde al
descobriment de la làpida en memòria de Miguel Masó. 18 de gener.
1913 Carta del jutge a l'alcalde de Granollers, informant de la presa de possessió al
Juzgado de 1a Instancia e Instrucción d'aquest partit. 20 de gener
1913 Carta del notari-arxiver de l'Archivo General de Protocolos del Partido de
Granollers, demanant els mitjans per dotar de locals propis i adequats els arxius
dels registres civils de la propietat i els de protocols. 20 de gener.
1913 Carta de Bourgain, des de París, oferint a l'alcalde de Granollers exhibicions de
l'aviador Maurice Poumet. 21 de gener.
1913 Carta de la Tesorería de Hacienda de Barcelona a l'alcalde de Granollers,
demanant que facin arribar diferents documents relacionats amb la recaptació de
l'Ajuntament. 21 de gener.
1913 Carta del Registro de la Propiedad de Granollers a l'alcalde de Granollers,
demanant informació sobre algun edifici o solar per ubicar els Archivos de los
Registros Civiles de la Propiedad y de Protocolos, en condicions adequades. 21
de gener.
1913 Carta dirigida a Francisco Güells, referent a un certificat d'inutilitat dels mossos
sortejats l'últim any. 22 de gener.
1913 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers,
demanant verificació sobre efectes-prova en la causa contra F. Jacas Cusidó i
Francisco Vila Jané. 22 de gener.
1913 Carta d'Antonio Torrents i Monner, de BAYER HNOS Y Ca EDITORES, on informa
l'alcalde de Granollers de l'enviament de diferents publicacions. 23 de gener.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona, sol·licitant a l'alcalde de
Granollers que es revisi el padró d'edificis i solars per poder enviar els rebuts de
cobrament. 24 de gener.
1913 Carta de la secretària de José M. Freixa i Martí a l'alcalde de Granollers,
demanant informació de J. Padrós i Adolfo Domenech Rof. 25 de gener.
1913 Carta de la Tesorería de Hacienda de Barcelona, demanant un certificat com a
acreditació de la recaptació per l'impost de Consumos del 4t trimestre de l'any
passat. 27 de gener.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers
referent als rebuts d'edificis i solars. 27 de gener.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona, demanant a l'Alcaldia
de Granollers que facin arribar a Maria Palaudaries la notificació on es reclama la
seva cèdula. 28 de gener.
1913 Carta de Federico Ballell Maymi, fotògraf de MUNDO GRÁFICO, demanant
informació gràfica dels balls de gitanes i d'altres que es ballin durant el
carnestoltes. 29 de gener.
1913 Carta del cap de vigilància a l'alcalde de Granollers, referent a la conducta d'Adolfo
Domènech Rof. 29 de gener.
1913 Carta de l'empresa de licors i aiguardents Blanxart i Maspons, dirigida al president
de la Comisión de Consumos de Granollers, fent una proposta, amb els altres tres
fabricants del mateix municipi, pel pagament del pressupost d'alcohols. 13 de
febrer.
1913 Carta de l'Instituto Geográfico y Estadístico, Jefatura Facultativa de Pesas y
Medidas, dirigida al governador civil de Barcelona, sobre amonestar l'alcalde de
Granollers per no usar, en el mercat, el sistema mètric, en pesos i mesures. 7
febrer.
1913 Carta de l'empresa Guillermo Trúniger & Cº, dirigida al secretari de l'Ajuntament de
Granollers sobre la reclamació d'una quantitat de diners pendent. 11 febrer.
1913 Comunicat de la Diputación Provincial de Barcelona adreçada a l'alcalde de
Granollers perquè transmeti a Ramón Gual Blay que han reclòs, en el Manicomi
de Sant Boi de Llobregat, la seva esposa, Felicidad Roca y Vilafranca.
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Adjunta el certificat de l'ingrés. 3 i 7 febrer.
1913 Carta de José María Freixa i Martí, dirigida a l'alcalde de Granollers, demanant-li
que remeti un certificat de riquesa d'Adolfo Domènech Rof al jutjat de Granollers,
per petició del Jutjat d'Instrucció de la Llotja de Barcelona. 6 febrer.
1913 Carta de Juan Homs i Homs, secretari de la Diputación de Barcelona, a l'alcalde
de Granollers sobre la publicació i anunci dels edictes de premis pels pares amb
12 o més fills. 8 febrer.
1913 Carta de Jaime Camps a l'alcalde de Granollers, reclamant el pagament del deute
per un préstec a l'Ajuntament. 10 febrer.
1913 Carta de l'Alcaldia de Granollers a Mariano Relats, manant-li que enderroqui
l'estacada que ha construït al carrer Foment, ocupant la via pública. 11 de febrer.
1913 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción de Granollers a l'alcalde,
demanant informació de la conducta d'Adolfo Domènech Rof, habitant del carrer
Corró, per petició del Jutjat d'Instrucció de la Llotja de Barcelona. 12 febrer.
1913 Carta de la Dirección General de la Guardia Civil, dirigida a l'alcalde de Granollers,
sobre l'abonament d'una quantitat retinguda des de l'octubre de 1899, a favor de
José Vals Melero, resident a Granollers. 15 febrer.
1913 Carta de la Diputación de Barcelona, dirigida a l'alcalde de Granollers, demanant
els preus mitjans dels subministres del mes de gener. 15 febrer.
1913 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Intrucción de Granollers, dirigida a l'alcalde,
demanant l'adreça de Nicolás Espinas. 17 febrer.
1913 Carta de la Guardia Civil dirigida a l'alcalde de Granollers, demanant-li una
certificació de la quantitat assignada per l'Ajuntament per pagar els lloguers de la
casa caserna de Granollers. 19 febrer.
1913 Carta de la Tenencia de Alcaldía del Distrito 6º de Barcelona, dirigida a l'alcalde de
Granollers, sobre unes paperetes del mosso Enrique Serracant Gibert. 20 febrer.
1913 Carta de l'Alcaldia de Mataró, dirigida a l'alcalde de Granollers, demanant un
certificat de riquesa, d'una família que va viure a Granollers. 21 febrer.
1913 Carta del professor Rafaelle Grani que demana a l'Ajuntament de Granollers un
ajut econòmic per a l'alumne Jaime Uyà, per estudiar cant a Milà. 25 de febrer
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona,
adreçada a l'alcalde de Granollers, on demana que s'entregui, a Corderas i a
Segales, l'ofici que adjunten i que retornin la cèdula. 26 de febrer
1913 Carta de l'alcalde de Prats del Lluçanès, Josep Navarro, adreçada a l'alcalde de
Granollers on demana que s'anunciï el document que adjunta en un lloc públic de
Granollers. 28 de febrer
1913 Carta de Marcelino Albiol, de Fabricación de lámparas para gas y electricidad, al
tinent d'alcalde Antonio Cunillera, on l'informa de les característiques d'aparells
BUL-LO més assequibles i de les condicions de pagament amb facilitats. 1 de
març
1913 Carta de la Sección de Granollers de la Guardia Civil, on remet a l'Ajuntament el
plec de condicions per contractar l'arrendament d'un edifici per a les forces
d'aquest cos a Granollers. 1 de març
1913 Carta de l'Alcaldia de Cardedeu on s'informa que ha signat la papereta, el
propietari del carro número 198, Magin Torruella Bassas, la qual estava adjuntada.
5 de març
1913 Carta del Negociado de Comercio del Gobierno Civil de Barcelona, on es demana
a l'alcalde de Granollers que es faci una relació de Bancs, Societats o
Companyies, dins d'aquest partir judicial, que tinguin per objecte qualsevol
empresa industrial o mercantil. 6 de març
1913 Carta de l'Instituto Geográfico y Estadístico de Barcelona, on reclama a l'alcalde
les certificacions referents a la verificació del cens electoral. 7 de març
1913 Carta d'Emma de Ulloa, directora del Col·legi del Sagrat Cor de Jesús de Segona
Ensenyança de Granollers on comunica a l'Ajuntament la dimissió del seu càrrec.
8 de març
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1913 Carta de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers a l'Ajuntament convidant als
seus membres a l'assistència als oficis amb motiu de les festivitats de Setmana
Santa i Pasqua. 10 de març
1913 Carta de José Castells Andreu, secretari de l'Ajuntament de Torelló, al secretari de
l'Ajuntament de Granollers, convidant-lo a la conferència de l'alcalde d'aquella vila.
10 de març
1913 Carta de propaganda de l'empresa Guillermo Trúniger & Co., de Barcelona, on fa
propaganda de les màquines d'escriure Underwood. 10 de març
1913 Carta del cap de Telègrafs de l'Estació de Granollers a l'alcalde, informant que ha
cessat del càrrec d'administrador de Correus. 11 de març
1913 Carta de Guillermo Trúniger & Co. al secretari de l'Ajuntament de Granollers
demanant el pagament d'una factura en segells de correus. 12 de març
1913 Carta d'Otto Streitberger, representant de la marca Smith Premier Visible, de
màquines d'escriure, a l'alcalde de Granollers, fent-ne propaganda i sobre les
seves característiques. 12 de març
1913 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde on li demana dades de la
Sociedad Unión de Bomberos de Avellana, que tindrà el seu domicili al carrer de
Sans número 41.12 de març
1913 Carta del Jutjat de Primera Instància i Instrucció a l'alcalde de Granollers
demanant el nom del propietari de l'edifici destinat a presó i en quines condicions
s'utilitza. 12 de març
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción informant a l'alcalde de la
visita general que es farà a la presó i demanant-li que envií una comissió de
l'Ajuntament a l'acte. 15 de març
1913 Carta de l'Administración de Correos de Granollers a l'alcalde notificant que s'han
d'instal·lar les noves estafetes creades en aquesta província en virtut de la vigent
Llei de pressupostos. 17 de març
1913 Carta del president de l'Instituto Nacional de Previsión a l'alcalde, on el convida a
la sessió estatutària de Lleó. 17 de març
1913 Carta de l'inspector de seguretat de Barcelona a l'alcalde de Granollers
comunicant-li que encara no han pogut detenir la menor Isabel Gómez Martín. 18
de març
1913 Carta de Poumet, aviador, des del Grand Hotel de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, on li ofereix poder organitzar alguna festa de l'aviació a la ciutat. 19 de
març
1913 Carta del segon tinent de la Guardia Civil de Barcelona a l'alcalde de Granollers,
on li comunica que ha trobat un propietari que pot oferir un habitatge per instal·lar
la nova caserna a Granollers amb un increment del lloguer. 19 de març
1913 Carta de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols on accepta la invitació perquè una
representació vagi, amb la societat coral Orfeón Gesoria, a Granollers; també li
comunica la visita de la societat coral Amigos de la Unión amb una representació
municipal. 19 de març
1913 Carta de la societat coral Orfeón Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols, notificant a
l'alcalde de Granollers la visita que realitzaran a la societat coral Amigos de la
Unión de Granollers. 21 de març
1913 Telegrama del secretari de la Diputació al secretari de l'Ajuntament de Granollers
reclamant el certificat dels preus de subministraments. 20 de febrer.
1913 Telegrama circular del delegat d'Hisenda als alcaldes recordant que han de fer el
pagament de l'impost de consums. 24 de febrer.
1913 Telegrama del governador civil sol·licitant el preu del pa a la ciutat de Granollers. 4
de gener.
1913 Carta d'Antonio Baliu, president de la Sociedad Coral Amigos de la Unión,
convidant la corporació a la visita a St. Feliu de Guixols. 23 de març.
1913 Telegrama de Milano a Granollers en el qual es demana enviar diners per
començar uns estudis, ja que Mya anirà a treballar dilluns. 4 de març.
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1913 Telegrama del delegat d'Hacienda als alcaldes demanant ingressar la major
quantitat possible per la quota de consums. 2 de gener.
1913 Carta de F. Ribas a Josep Barangé on li recomana fer una instància al ministre de
Foment. 26 de març. (L'assumpte no hi consta).
1913 Telegrama del governador a l'alcalde sol·licitant l'estat de salut pública i el número
de malalts de verola. 26 de març.
1913 Carta de Sanidad del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcaldia,
retornant la instància d'Antonio Gaset i Duran. 26 de març.
1913 Carta de la Secretaría General del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona,
manifestant que l'alcaldia ha de donar notícia oficial de la vacant de comptador,
per anunciar l'oportú concurs. 27 de març.
1913 Carta del secretari de l'Administración del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona
a José Barangé, comunicant-li que ha oblidat signar com a alcalde els documents
de la dement Padarla dirigits a la Junta d'aquest hospital. 29 de març.
1913 Carta d'agraïment de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols per les atencions i els
obsequis que van rebre els membres de la Sociedad Coral Orfeón Gesoria, en la
visita a Granollers. 31 de març.
1913 Carta de l'Hospital de Caritad de St. Feliu de Guíxols a l'alcalde de Granollers,
demanant que facin arribar a la Sociedad Coral Amigos de la Unión l'agraïment per
la seva almoina. 31 de març.
1913 Carta de Francesc Ribas dirigida a l'alcalde Josep Barangé on fa referència a
l'enviament d'una carta al ministre de Foment. 1 d'abril.
1913 Carta de la Junta Local de Ganaderos de la ciudad de Caspe per anunciar una fira
ramadera d'aquesta ciutat; per fer-ne difusió. 1 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona que fa referència als
comptes generals del regne per fallar pel compte de Cabals de l'Ajuntament de
Granollers. 4 d'abril.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona
adreçada a l'Ajuntament de Granollers per al venciment i els pagaments del cupó i
els interessos del pressupost municipal de 1912. 4 d'abril.
1913 Carta de Marcelino Albiol, de Fabricación de Lámparas para Gas y Electricidad,
adreçada a l'Ajuntament de Granollers que fa referència a un encàrrec de
làmpades. 7 d'abril.
1913 Carta de la Fábrica de Apósitos Pablo Hartmann de Barcelona on acorda amb
l'Ajuntament de Granollers ajornar el pagament que deu l'Ajuntament. 7 d'abril.
1913 Carta de J. M. Alós i Ronda de Barcelona adreçada al secretari de l'Ajuntament on
demana si hi ha alguna contractació prevista per formar part del concurs. 12
d'abril.
1913 Carta de José Caballé, dirigida a José Barangé, on reclama el pagament per una
feina que va realitzar per a l'Ajuntament. 12 d'abril.
1913 Carta de Joaquim Soler adreçada a Esteban Rovira on l'informa del termini per
enviar-li 60 metres de vorada i del preu i la forma de pagament. 15 d'abril.
1913 Carta del president de l'Instituto de Reformas Sociales adreçada a l'Ajuntament de
Granollers, on anuncia que hi havia una vaga a Granollers i adjunta un
interrogatori que han de passar a disposició dels patrons i obres de la Junta de
Granollers per saber si estan a favor o en contra de la vaga. 16 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona on demana a l'alcaldia que
retorni la instància complementada que adjunten, en nom de Francisco Estape
gerent de la Sociedad Anónima Alumbrado de Poblaciones. 16 d'abril.
1913 Telegrama del majordom de la Casa Real donant les gràcies, de part de S. M., per
la felicitació de l'alcalde. 17 d'abril.
1913 Carta de l'Alcaldia de Tagamanent on demana una pròrroga per presentar l'ingrés
del primer trimestre de les despeses carcerarias que demanava l'Ajuntament de
Granollers. 18 d'abril.
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1913 Carta d'Isidro Solá, del secretari de l'Ajuntament Esteban Palautordera, on se li
remeten un seguit d'adjunts. 20 d'abril.
1913 Carta de Francisco Busón Villagrasa, agent administratiu, adreçada a Francisco de
P Guells, on demana que se li retorni, firmada, una certificació. 21 d'abril.
1913 Carta de l'alcalde de Centelles, Salvador Ripoll, dirigida a l'alcalde de Granollers,
on demana que s'anunciï, en un lloc públic, el document que adjunta. 21 d'abril.
1913 Carta de l'Abogacía del Estado en la provincia de Barcelona, adreçada a
l'Ajuntament de Granollers, on es demana certificació acreditativa de la contribució
del solar de Dolores Pagés Vila. 22 d'abril.
1913 Carta del Consejo Provincial de Fomento de Barcelona, adreçada a l'Ajuntament
de Granollers, on demana que es compleixi la prohibició de caça de les aus
insectívores perquè beneficien l'agricultura. 22 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, adreçada a l'Ajuntament de
Granollers, on demana informació del farmacèutic Santiago Comas Cervera, que
viu a Granollers. 22 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, del Servicio de Industria y
Comercio, on s'adjunta una carta per al servei de proveïment d'aigua en el
municipi. 22 d'abril.
1913 Comunicat de l'alcalde de Barcelona, adreçat a l'alcalde de Granollers, on li fa
saber que ha pres possessió del càrrec d'alcalde. 22 d'abril.
1913 Carta de l'alcalde de Manlleu, José Ingles i Blasi, dirigida a l'alcalde de Granollers,
on demana que s'anunciï, en un lloc públic, el document que adjunta. 23 d'abril.
1913 Comunicat del departament de Comprobación y Contrastación de Pesas y
Medidas de la Provincia de Barcelona on diu que, els dies 5, 6 i 7 del mes d'abril,
es farà una comprovació dels objectes i instruments de pesar i mesurar que
s'utilitzen en indústries, comerços, fàbriques, farmàcies, etc. 28 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'Ajuntament de Granollers
perquè remetin l'ofici adjuntat a José Campillo. 29 d'abril.
1913 El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Granollers demana a l'Ajuntament de
Granollers que miri, al padró de veïns de Granollers, el domicili de Francisca
Camps y Bosch, vídua de Compte. 29 d'abril.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona on adjunta un document de
l'enginyer de l'Instituto Geográfico y Estadístico i demana que es retorni informat.
30 d'abril.
1913 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, departament de Sanidad en
el qual sol·licita la data d'obertura del Laboratorio del partido a l'alcalde de
Granollers. 3 de maig.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers a l'alcalde de
Granollers perquè informi de la conducta de Jaime Camps i Vidal, que viu al carrer
Corró 118, qui va robar cable telefònic al terme de les Franqueses. Hi ha
adjuntada una carta de la vigilància de Granollers on fan constar que no està fitxat.
3 de maig.
1913 Carta de Ramón Coma, subdelegat de Sanidad, on confirma que Victor Espi,
farmacèutic d'Olost del Lluçanès, s'ha donat de baixa amb data 1 de gener de
1913. 4 de maig.
1913 Ofici del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers dirigit a l'alcalde
en què sol·licita una relació de contribuents per constituir la Junta de Partidos. 5 de
maig.
1913 Ofici de l'alcalde de Girona, dirigit a l'alcalde de Granollers, sol·licitant que es
notifiqui resolució al mosso Pedro Galabordes Vicens. 6 de maig.
1913 Ofici de la Tenencia de Alcaldía del Distrito 6 de Barcelona, dirigit a l'alcalde,
perquè es notifiqui, al senyor Enrique Serracant Gibert, cèdula de citació. 6 de
maig.
1913 Carta de la Inspección y Contrastación de Pesas y Medidas, adreçada a l'alcalde
de Granollers, on comunica la visita d'inspecció dels aparells de peses i mesures
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i aparells de pesar. 7 de maig.
1913 Carta de l'empresa Guillermo Trúniger y Co., de Barcelona, dirigida a l'alcalde, en
la qual sol·licita poder enviar una màquina d'escriure Underwood per provar-la. 7
de maig.
1913 Carta de l'Instituto Geográfico y Estadístico de la Sección de Estadística, adreçada
a l'alcalde de Granollers, perquè li contesti una enquesta econòmica que s'adjunta.
7 de maig.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers per
tal de comunicar-li que es realitzarà una inspecció a la presó de la ciutat. 8 de
maig.
1913 Carta de Jaime Fransi on comunica a l'alcalde el deute que té, de 12 pessetes, per
la subscripció a la Revista Vida Administrativa. 9 de maig.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de Granollers
comunicant-li que van aprovar, el 6 de febrer, la concessió d'una subvenció de 500
pessetes a la Casa Asilo de Pobres. 9 de maig.
1913 Carta de Joaquín Vendrell on convida l'alcalde a la inaguració del seu establiment
de venda de llet esterilitzada. 10 de maig.
1913 Atestat sobre la troballa de José Solaric Vila, resident al carrer Corró de
Granollers, malalt i sense menjar durant dies, a la propietat de Martin Doria Durán
per part del guàrdia Julián Luciano. 11 de maig.
1913 El Sr. Jaime Xuclá, lampista de Granollers, presenta instància sol·licitant permís
d'obra per poder obrir una rasa per arreglar l'avaria d'una canonada d'aigua a la
carretera de Barcelona a Ribas, km. 29. Contestació a la instància, donant
autorització per a l'obra, seguint sempre les indicacions del capatàs i la normativa
vigent. 13 de maig i 19 de novembre.
1913 Acta de l'Administración de Correos de Terrassa en la qual es dóna obertura a una
carta dirigida a José Márquez, per part de Francisca Godayol, veïna de Granollers.
13 de maig.
1913 Ofici de l'Alcaldia de Granollers, dirigit a la Sociedad Anónima Alumbrado de
Poblaciones de Granollers, en el qual insta l'empresa a subministrar enllumenat
elèctric a la població. 13 de maig.
1913 Carta del departament d'Inspecciones Provincial de Sanidad, dirigida al director
del Laboratorio de Higiene del Partido de Granollers, on demana que es porti a
terme una bona campanya d'higiene. 14 de maig.
1913 Carta de la Inspección de Vigilancia de Granollers a l'alcalde de Granollers per
d'informar que ha estat vista una nena en el prostíbul de Teresa Codina i que està
prohibit per llei. 14 de maig.
1913 Cartes de la Parroquia de San Esteban de Granollers on conviden l'alcalde de
Granollers a la processó de Corpus Christi i a una missa per donar gràcies a la
Divina Providencia, per salvar la gent d'una explosió d'una caldera a l'establiment
del Sr. Vendrell. 15 de maig.
1913 Carta de l'Administración de Correos de Granollers, enviada a l'alcalde de
Granollers, comunicant la imposició d'una multa de 5 pessetes segons acta de
l'oficina de Correos de Terrassa. Adjuntat, paper de pagaments de l'Estat i, també,
5 pessetes. 15 de maig.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia de Granollers, dirigida a l'alcalde de
Granollers, on sol·licita informació de la conducta de Miguel Chacón Bages, pel
judici contra José Camós Font, per haver extret fil telefònic a les Franqueses, i
resposta d'Onofre Castellet sobre la conducta de Miguel Chacón Bages. 17 i 23 de
maig.
1913 Ofici del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción adreçat a l'alcalde de
Granollers sol·licitant sobres per a la correspondència. 17 de maig.
1913 Carta de l'alcalde de Cardedeu, Manuel Torruella, al de Granollers, on l'informa de
la celebració de la Feria de San Isidro. 18 de maig.
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1913 Ofici del Consejo Provincial de Fomento de Barcelona, que fa arribar a l'alcalde de
Granollers un exemplar del cartell en què s'expliquen els articles de la Llei de
protecció d'aus i ocells útils per a l'agricultura perquè s'exposi, en un lloc visible, a
l'Ajuntament. 20 de maig.
1913 Carta de Juan Canal a l'alcalde de Granollers comunicant l'atac al guàrdia de
consums Magim Nogué. 23 de maig.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers
ordenant l'entrega dels oficis als presidents de diferents societats i associacions.
23 de maig.
1913 Ofici de José María Freixa i Martí, dirigit a l'alcalde de Granollers, perquè
manifesti, en el jutjat, si Magim Nogué i Cuturia té prestat jurament com a guàrdia
de consums. 27 de maig.
1913 Carta de la Sociedad Pajaril Antigua de Granollers a l'alcalde de Granollers
demanant permís per a la celebració del Certámen Pajaril anual i convidant
l'alcalde a la festa. 27 de maig.
1913 Ofici del Juzgado de Primera Instancia de Granollers, que requereix a l'alcalde de
Granollers que manifesti si vol ser part en la causa sobre l'atemptat sofert per
Magim Nogué Cuturia. 27 de maig.
1913 Carta de José Font, de l'Ajuntament de Castelltersol, a Francisco de P. Güells
demanant un retard en els pagaments de les despeses carceraries de Castelltersol
i San Quirico Safaja (Sant Quirze de Safaja). 30 de maig.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona on adjunta un ofici per
comunicar una inspecció de l'arquitecte del Gobierno Civil a Ideal Cine. 31 de
maig.
1913 Requeriment de la Tesorería de Hacienda de Barcelona d'una certificació de les
quantitats recaptades el 24 de maig de 1913 i resposta de Martin Canal i Canal,
com a comptador interí de l'Ajuntament de Granollers. 31 de maig.
1913 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona adreçada a
l'Ajuntament de Granollers sol·licitant el certificat de sanitat d'un local cinematògraf
obert recentment. 4 de juny.
1913 Carta de l'Administración de Correos de Granollers a l'alcalde on s'adjunta l'acta
d'obertura d'una carta franquejada i un segell de 5 pessetes per a la imposició
d'una multa dirigida a Ricardo Albreda i remesa per Emilia Costa. 4 de juny.
1913 Comunicat adjuntat a la factura per a l'adjudicació de les peses adreçat a
l'Ajuntament de Granollers. 5 de juny.
1913 Requeriment de l'Administración de Propiedades é Impuestos de la Provincia de
Barcelona, a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de
pagament d'impostos de vehicles dedicats al transport de viatgers o mercaderies
(carros, carruatges, automòbils...) i informació dels propietaris del terme municipal.
6 de juny.
1913 Carta de la Tenencia de Alcaldía del Distrito 6 de Barcelona a l'alcalde de
Granollers remetent adjuntades les cèdules de citació d'Enrique Serracant Gibert.
6 de juny.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de Granollers on
envia un recurs d'alçada interposat per Francisco Estrape contra la presidència
d'alcaldia de Granollers. 7 de juny.
1913 Carta del Registro de la Propiedad de Granollers adreçada a l'alcalde on informa
de la presa de possessió del càrrec al Registro de la Propiedad. 9 de juny.
1913 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona a l'alcalde de Granollers, reclamant
els pagaments del 1r i 2n trimestre del Repartimiento Provincial de l'any 1913 i els
retards. 11 de juny.
1913 Petició del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, a l'alcalde,
d'informació del veí Juan Pons Grau, reenviat a la Jefatura de Policía, i la seva
resposta. 12 de juny i 17 de juny.
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1913 Carta de l'alcalde de Tarragona, Roberto Guasch Robusté, a l'alcalde de
Granollers, remetent-li un exemplar dels pressupostos de l'Ajuntament de
Tarragona de 1913. 12 de juny.
1913 Carta del Juzgado de Primera Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde de
Granollers demanant si Ramón Güell Alcayo consta en el curs de l'Ajuntament. 14
de juny.
1913 Carta del Comitè Executiu del Monument a Monturiol a l'Ajuntament de Granollers,
demanant ajuda en la contribució per erigir un monument a Narcís Monturiol
Figueras. 15 de juny.
1913 Comunicat del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Sanidad, a l'alcalde de
Granollers sobre les ordres per evitar abusos, segons ofici de l'alcalde de la Roca.
16 de juny.
1913 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad, a l'alcalde de Granollers, retornant,
diligenciat, el paper de pagaments a l'Estat. 16 de juny.
1913 Carta de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a
l'alcalde de Granollers comunicant-li que ha exhaurit el termini per presentar la
declaració jurada referent al pagament dels interessos del préstec que el municipi
ha emès. 19 de juny.
1913 Requeriment de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas, de Barcelona,
demanant que entregui una cèdula de citació al veí Ramón Riera i que li retorni el
duplicat completat. 20 de juny.
1913 Carta del Juzgado de Granollers a l'alcalde demanant que reclogui, durant 15 dies,
Rafael Rosas Carreró, en compliment de la sentència per lesions inferides a José
Rosas Carné. 20 de juny.
1913 Carta de Joaquin Soler i Vilà, a l'Ajuntament de Granollers, informant sobre
l'enviament de 80 m. de vorada sol·licitada i demanant que enviïn algú a l'estació
per recollir-los. 21 de juny.
1913 Telegrama del Gobernador Civil a l'alcalde, demanant-li que es presenti al
Gobierno Civil a conferenciar seguidament. 23 de juny.
1913 Comunicat del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Sanidad, a l'alcalde de
Granollers, sobre les condicions sanitàries dels escorxadors de Llerona i de
Granollers. 23 de juny.
1913 Carta del Diputado a Cortes por Granollers al Sr. Beranger citant-lo a una reunió a
l'Ajuntament de Granollers, per a l'endemà. 24 de juny.
1913 Carta que s'adjuntava a l'entrega d'una escopeta amb la qual, suposadament,
José Sardá i Corbera havia disparat. 24 de juny.
1913 Telegrama del president del Consejo de Ministros al Sr. Alcalde D. José Barangé,
confirmant un tràmit del telegrama al ministre de Fomento. 25 de juny.
1913 Telegrama del senyor Pagés a l'alcalde de Granollers per la impossibilitat d'assistir
a una reunió. 25 de juny.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, dirigida a l'alcalde
de Granollers remetent-li una aixada que fou de José Tusell Uñó, veí de Caldes de
Montbuí, i demanant-li que l'entregui amb altra documentació a la Sección 1ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona. 25 de juny.
1913 Carta de Rafael Sanchez Echeverria, arquitecte del Gobierno Civil de Barcelona, a
l'alcalde de Granollers informant que Ideal Cine i Sala Edison no disposen
d'extintors i que ho comuniqui als seus propietaris i carta donant les gràcies a
l'alcalde per resoldre el tema. 25 de juny i 22 de juliol.
1913 Comunicat d'Inspección de Seguridad, firmat per José Millán, dirigit a l'alcalde de
Granollers, sobre l'autorització de l'entrega de 27 escopetes a José Cunill. 27 de
juny.
1913 Reclamació de Pablo Hartmann, Fábrica de Apósitos, a l'Ajuntament de
Granollers, del pagament d'un deute de 1.000 pessetes. 27 de juny.
1913 Comunicat del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, a l'alcalde,
demanant informació del veí Jaime Padrós Valls, resposta annexada de Vigilancia
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de Granollers. 27 de juny i 30 de juny.
1913 Sol·licitud d'Auguste Paret, perruquer, des de Marsella, a l'alcalde de Granollers,
demanant l'adreça d'Admon Billa. 28 de juny.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de Granollers per
tal de notificar-li que l'últim director general de l'administració li adjunta les
instàncies de José A. Tonens i Ballester i A. Caliceto Sabaté sobre un concurs
provincial publicat a la Gaceta de Madrid el 18 de maig de 1913. 1 de juliol.
1913 Carta d'Hartmann & Cia, a l'Ajuntament de Granollers, reclamant el pagament d'un
deute de 1.000 pessetes. 2 de juliol.
1913 Oficis de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers
sol·licitant una relació del número de tartanes i carruatges i dels seus propietaris. 3
de juliol.
1913 Carta del mestre D. Roque Grané, conjuntament amb el president de la Junta
Provincial de Instrucción Pública de Barcelona, demanant urgència d'unes
reparacions a l'alcalde de Granollers. 4 de juliol.
1913 Comunicat del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, demanant que faci entrega dels oficis adjunts a la Cámara Agrícola del
Vallés i al Casino de Granollers. 5 de juliol.
1913 Carta del mestre Roque Grané de l'Escuela Única de Niños a l'Ajuntament de
Granollers demanant la construcció d'una escola graduada, donat el mal estat de
l'actual i seguint el model de la nova pedagogia. 7 de juliol.
1913 Carta d'Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona a l'alcalde de Granollers
per saber els noms dels propietaris de les fàbriques de destrucció de residus
animals. 9 de juliol.
1913 Carta de l'alcalde de València a l'alcalde de Granollers sol·licitant que s'exposi a la
ciutat el cartell anunciador de les festes de la Feria de Valencia. 10 de juliol.
1913 Carta de l'alcalde d'Arbúcies a l'alcalde de Granollers per tal de retornar-li
adjuntada la cèdula de citació al propietari del carro número 16 d'Arbúcies per
introducció fraudulenta d'espècies lligades a un impost. 11 de juliol.
1913 Carta del Gobierno Civil de Barcelona demanant que sigui exposada al públic la
sol·licitud de l'S. A. Energía Eléctrica de Cataluña, dirigida a l'alcalde de
Granollers. 14 de juliol.
1913 Ofici del Juzgado de Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde de Granollers
demanant certificació de no pagament de la contribució de Sebastian Puig Xiol i
una altra certificació expressant si es troba o no inscrit en les llistes electorals. 18
de juliol.
1913 Comprovant de l'Ajuntament de Cardedeu dirigit a l'Alcaldia de Granollers en el
qual es dóna compte de la recepció de diners en efectiu i altre material. 19 de
juliol.
1913 Telegrama del Gobernador Civil als alcaldes on informa que s'ha presentat, a la
Jefatura de Policía, Luis Sala de Gales per manifestar que les seves filles, Teresa
Sala i Rosa Caragol, es van fugar del domicili. 20 de juliol de 1913 i 21 de juliol de
1914.
1913 Carta de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde de Granollers per tal
d'informar de posat en llibertat, després de 15 dies d'arrest menor, per un delicte
de lesió. 21 de juliol.
1913 Carta de l'alcalde de Mataró, Emilio Araño, comunicant la remesa de programes
de la festa de la ciutat a l'alcalde de Granollers. 22 de juliol.
1913 Sol·licitud del tinent de la Guardia Civil, José Vidal, de corrent elèctric per a la nova
casa caserna de Granollers, dirigida a l'alcalde. Adjunta l'import del material i de
les bombetes. 23 de juliol.
1913 Comunicats de l'empresa Remington Typewriter dirigits a l'Ajuntament de
Granollers, sobre el pagament de mensualitats d'una màquina d'escriure. 23 de
juliol, 20 d'agost i 25 de setembre.
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1913 Ofici de l'Administración de Propiedades é Impuestos de la Provincia de Barcelona
a l'alcalde de Granollers sol·licitant la relació de cotxes de passatgers i de
mercaderies del poble. 23 de juliol.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, dirigit a
l'alcalde de Granollers, demanant la correcció de l'Amillaramiento por Rústica. 24
de juliol.
1913 Dos telegrames del Gobernador de la Provincia de Barcelona, als alcaldes dels
pobles de la província, demanant informació de l'anarquista Amadeo Gil Batalla.
28 de juliol.
1913 Telegrames del Gobierno Civil dirigits als alcaldes dels pobles que tinguin estació
de telègraf perquè es notifiqui als casinos i centres de la localitat que no es pot
jugar a jocs considerats prohibits. 30 de juliol.
1913 Relació de bitllets de loteria anul·lats, de l'Administración de Lotería de Granollers.
30 de juliol.
1913 Comunicat del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de
Granollers, on transcriu l'informe de l'arquitecte Sanchez Echevarria sobre les
irregularitats observades en la inspecció de la Sala Edison. 30 de juliol.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, on
transmet l'informe de la inspecció de l'Ideal Cine, efectuat per l'arquitecte Sanchez
Echeverria, on indica que no es compleix la regulació vigent. 30 de juliol.
1913 Ofici de l'alcalde de Las Franquesas dirigit a l'alcalde de Granollers, demanant les
condicions per sacrificar animals en l'escorxador. 31 de juliol.
1913 Comunicat del Negociado de Electricidad, Jefatura de Obras Públicas, del
Gobierno Civil de Barcelona a l'alcalde de Granollers, demanant l'exposició de la
sol·licitud dels senyors Estebanell y Pahisa, de modificar i ampliar la xarxa de
distribució d'energia a Granollers. 31 de juliol.
1913 Comunicat del mestre Roque Grané, de l'Escuela Nacional del carrer de la Riera
de Granollers, a l'alcalde, sobre els locals que queden a disposició per fer les
reparacions per l'arquitecte municipal. 31 de juliol.
1913 Carta de l'Estación Ampelográfica Central, del Ministerio de Fomento, Dirección
General de Agricultura, Minas i Montes, sobre l'estudi dels sòls, control de la plaga
de la fil·loxera i replantació de ceps americans. Firma Nicolás Garcia de los
Salmones. Juliol.
1913 Carta de Ramón Saura, de la pirotècnia El Relámpago a l'alcalde de Granollers,
reclamant el cobrament de la factura dels focs artificials de l'última Festa Major. 21
de juliol.
1913 Carta de l'alcalde de Cantavieja, Terol, a l'alcalde de Granollers, informant de la
fira de bestiar que se celebrarà els dies 21 a 23 de setembre. 1 d'agost.
1913 Ofici de l'Instituto Geográfico y Estadístico, dirigit a l'alcalde de Granollers,
demanant-li l'estat de preus i jornals del segon trimestre de 1913. 2 d'agost.
1913 Comunicat de l'Alcaldia de Granollers a Luis Serra Guardia on li comuniquen
l'acord de suspendre les obres de canalització d'aigua potable, fins que es firmi el
contracte. 3 d'agost.
1913 Telegrama del Gobernador Civil als alcaldes demanant urgentment la relació de
multes de la localitat, des de maig, per la infracció de la Ley de descanso
dominical. 4 d'agost.
1913 Denúncies del senyor Jaime Sarós fetes davant la Guardia Civil de Granollers
contra el senyor Jaime Cosiné, per les males olors que provenen dels seus pous
negres, dirigides a l'Ajuntament de Granollers i al president de la Junta de
Sanidad. 6 d'agost.
1913 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de Granollers
informant de la presentació i de l'adreça de la societat Lliga Regionalista de
Granollers. 7 d'agost.
1913 Oficis de la Tesorería de Hacienda de Barcelona sol·licitant certificat de la
recaptació de l'impost de consums dels mesos de maig a juliol, dirigits a l'alcalde
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de Granollers. 8 d'agost.
1913 Ofici de l'Administración de Propiedades é Impuestos de Barcelona a l'alcalde de
Granollers demanant remetre l'expedient del robatori d'uns embotits i llonganisses
a Juan Oliveras. 9 d'agost.
1913 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona a l'alcalde de Granollers,
demanant-li que rectifiqui el padró, d'acord amb el dictamen adjunt de la Comissió
de Governació. 9 d'agost.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a
l'alcalde de Granollers sol·licitant l'entrega d'un ofici amb una cèdula de notificació
a Ramon Güell. 11 d'agost.
1913 Factures i reclamacions de l'empresa Guillermo Trúniger & Co. a l'Ajuntament de
Granollers. 16 d'agost.
1913 Ofici de l'Alcaldía Constitucional de Gerona, a l'alcalde de Granollers, demanant-li
que entregui, a Maria Rius, les paperetes d'una multa. 18 d'agost.
1913 Carta de Guerín y Comas S. en C., a l'Alcaldia de Granollers perquè especifiqui
les característiques dels articles de la comanda, relacionada amb bombetes i
pantalles per a la il·luminació pública. 19 d'agost.
1913 Comunicat d'Obras Públicas, Provincia de Barcelona, a l'alcalde de Granollers,
sobre els papers timbrats necessaris per a la construcció d'una canonada d'aigua
per regar uns camps. 22 d'agost.
1913 Comunicat de la Tenencia de Alcaldía del Distrito 9º de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, demanant que entregui la cèdula de citació a l'amo del carro número
67. 23 d'agost.
1913 Carta del nou jutge de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde, oferint
els seus serveis. 23 d'agost.
1913 Carta de Juan Pujol al secretari de l'Ajuntament de Granollers, sobre el pagament
d'un rebut. 25 d'agost.
1913 Carta de Joaquín Soler a l'Ajuntament de Granollers comunicant-li l'enviament de
70,85 metres de vorada en comptes dels 40 metres demanats, per amortitzar el
transport. 25 d'agost.
1913 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona dirigit a l'Alcaldia de
Granollers comunicant l'acord pres per la Comisión Provincial, concedint al Sr.
José Oller i Planells, president de la Compañía Telefónica del Vallés, autorització
per al creuament de línies telefòniques per diversos indrets de Catalunya. Adjunt:
el Pliego de Condiciones que, a part de les ja establertes, es tindran en compte
per dur a terme aquesta obra. 26 d'agost.
1913 Comunicat de la Gaceta de Madrid a l'alcalde de Granollers informant de la
publicació del sorteig de mossos de la localitat, al número 2878. 28 d'agost.
1913 Carta de Guerin i Comas a l'Ajuntament de Granollers comunicant l'encàrrec
efectuat per Don Vicente Casabó i oferint una nova comanda al preu acordat. 29
d'agost.
1913 Comunicat del Sr. Alcalde de Barcelona al Sr. Alcalde de Granollers, dient-li que
havia estat instal·lat, a la façana de la Casa Consistorial, el cartell del programa de
la Festa Major. 29 d'agost.
1913 Carta del Negociado de Electricidad, Jefatura de Obras Públicas, del Gobierno
Civil de la Provincia de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, demanant l'exposició
pública de la sol·licitud de l'empresa S.A. Energía Eléctrica de Cataluña, d'ampliar
les línies de transport i distribució d'electricitat a Granollers. 31 d'agost.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, dirigida a l'alcalde,
demanant-li que enviï uns llençols i la tovallola que foren robats, al Jutjat de
Terrassa que instrueix el sumari. Rebut del Jutjat de Terrassa conforme tenen els
llençols i la tovallola, que entregaran a l'Hotel d'Olesa de Montserrat. 26 d'agost i 1
de setembre.
1913 Carta de la Unión Liberal, el Centro Radical i el diari La Opinión a l'alcalde de
Granollers per tal de sol·licitar la col·locació d'una làpida com a protesta
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contra els atemptats carlistes de 1873, 1875 i 1912, aquest últim atemptat, a la
Unión Liberal. 14 de maig.
Carta de l'Escola Superior d'Agricultura a l'alcalde de Granollers, demanant que
pengin, en un lloc visible, el cartell anunciador de l'escola. Barcelona. 1 de
setembre.
Comunicació de la Comisión Deportiva Velocipédica Española a l'alcalde de
Granollers informant de dia, hora, lloc d'entrada i lloc de sortida dels corredors de
la Vuelta de Cataluña, per la ciutat. 1 de setembre.
Ofici del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde de
Granollers demanant-li que els informi de la conducta de Luis Romagueras Pous,
qui li contesta dient que és una persona respectable i que ha exercit de fiscal a
Granollers, a més d'haver realitzat diverses regències al Juzgado de Primera
Instancia é Instrucción sense incidents. 1 de setembre.
Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, a l'alcalde de
Granollers demanant informació de les contribucions de José Sabaté Baldrich. 7
de setembre.
Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, Negociado
Cédulas personales, remet Oficio al Sr. Alcalde de Granollers, comunicant-li allò
que s'ha publicat al Boletín Oficial de la Provincia referent als padrons de cèdules
personals corresponents a l'any 1914. 12 de setembre.
Ofici de la Diputación de Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers, demanant una
pòlissa, per donar curs a la instància de Francisco Font. 12 de setembre.
Nota d'agraïment de la Sociedad Coral Euterpense Perla Agustinense a
l'Ajuntament de Granollers per la rebuda que van tenir durant la visita a la
població. 14 de setembre.
Instància de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde de Granollers sol·licitant
un mitjà de transport per a un processat i adjunten el certificat mèdic que ho
justifica. 14 de setembre.
Carta de la Sociedad del Caballo Nacional de Tiro Ligero a l'alcalde de Granollers
demanant suport econòmic per a la celebració del Concurso de Potros y Potrancas
de dos anys i mig, a la localitat. 16 de setembre.
Carta de José A. Torrents al senyor Güells, des de Malgrat, sobre horaris de treball
a la comptadoria. 17 de setembre.
Circular de Gumersindo de Azcárate, de l'Instituto de Reformas Sociales, al
president de la Junta local de Reformas Sociales de Granollers demanant que
informi a l'institut sobre el compliment de l'art. 5è del Real Decreto de 24 de Agosto
de 1913. 17 de setembre.
Nota del vicari de la Parroquia de San Esteban de Granollers al secretari de
l' Ajuntament sol·licitant l'últim cens de la població. 19 de setembre.
Informe d'Inspección de Vigilancia, Sr. Juan Mas, amb referència a l'escàndol que
hi ha hagut, el dia 18 de setembre, al Café Ballestero i les lesions que van patir el
Sr. Ballestero i un parroquià de l'establiment. 19 de setembre.
Carta de Josep Maria Iglesias Abadal, alcalde de Santa Coloma de Farnés,
demanant a l'alcalde de Granollers que pengi el cartell de la Festa Major al lloc de
costum. 19 de setembre.
Instància del secretari de la Junta de Gobierno de la Casa Provincial de Caridad
de Barcelona a l'alcalde de Granollers sol·licitant que s'informi al veí Antonio Jané
Guinart que el seu fill Saturnino ha aconseguit plaça a l'Asilo. 22 de setembre.
Ofici de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde de Granollers per tal que
faciliti el trasllat del pres Enrique Riera Casas, qui pateix una hèrnia inguinal
segons l'informe mèdic adjunt, a la presó de Barcelona. 22 de setembre.
Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, dirigit a Sr. Alcalde de
Granollers, sol·licitant dades de la constitució de la societat Aserradores
Mecánicos de Granollers domiciliada a la plaça Santa Ana, número 56. 23 de
setembre.
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1913 Comunicat de Pedro García Faria, enginyer en cap d'Obras Públicas de la
Provincia de Barcelona, a l'alcalde de Granollers informant-li que queden
despatxats tres permissos de construcció de cases al carrer Prim. 26 de setembre.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción, a l'alcalde de Granollers,
demanant el domicili de Jaime Garrober Carrés. 26 de setembre.
1913 Carta del Comandante Juez Instructor del Regimiento de Infantería Vergara núm.
57 a Don Francisco Güells adjuntant-li la instància demanada per Cunillera i
informant de la visita del mestre José Masagué que vol residir a la localitat i
quedar-se amb el 2n ensenyament. 27 de setembre.
1913 Carta de l'empresari Corderas i Sagalés a l'alcalde de Granollers informant que, en
la seva empresa, es respecten l'horari i les festes del Real Decreto de 24 de
Agosto de 1913. Setembre de 1913.
1913 D. José Umbert, president de Roca Umbert, envia comunicat a l'Ajuntament de
Granollers manifestant la jornada de treball del personal de les seves fàbriques,
d'acord amb el Real Decreto de 24 de Agosto de 1913. Setembre de 1913.
1913 Carta particular de Vicente Navarro, dirigida al senyor Barangé, amb paper timbrat
de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de Gerona,
demanant que li enviï les 50 pessetes que li deu. Setembre 1913.
1913 Ofici de l'alcalde d'Hostalrich, Pascual Dauder, a l'alcalde de Granollers demanant
que pregonin a la localitat la nova data de celebració de la Feria de San Miguel. 1
d'octubre.
1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
Negociado de Carreteras, a l'alcalde de Granollers, demanant una certificació del
sou anual dels peons bracers a Granollers. 3 d'octubre.
1913 Administración de Contribuciones envia a l'Alcaldia de Granollers ofici adjuntant
relació de les transmissions de domini del poble, segons acord d'aquesta
Administració. 6 d'octubre.
1913 Circular del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona adreçada a l'alcalde de
Granollers per tal que informi de les vacants existents de regidors, per les
properes eleccions. 6 d'octubre.
1913 Carta de Ricardo Cabot, director de la Revista Ilustrada Stadium Sports a l'alcalde
de Granollers demanant-li que prengui les mesures de seguretat adients per al
pas, el dia 12, d'una cursa ciclista organitzada per la revista. 7 d'octubre.
1913 Carta de l'alcalde de Granollers, José Barangé i Bachs, a Manuel Puntas
convidant-lo a la reunió celebrada per la Comissió dels regidors a la Casa
Consistorial. 7 d'octubre.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde,
demanant-li els noms i les adreces dels directors dels diaris La Razón i El Pueblo
Vallesano. 8 d'octubre.
1913 El Sr. Jaime Sauret remet comunicat de recepció d'un taló per un wáter encarregat
per l'arquitecte Sr. Raspall, dirigit a l'alcalde de Granollers. 8 d'octubre.
1913 Carta de l'Alcaldía Constitucional de Granollers del Vallés a José Ventura i Torrents
instant a retirar de la via pública les seves pertinences que obstaculitzen el trànsit,
ràpidament, si no vol que s'adoptin mesures punitives. 10 d'octubre.
1913 Carta de l'Ajuntament de Granollers a Estabanell y Pahisa demanant que reparin
les rajoles i vorades que han quedat malmeses després de passar el cablejat
elèctric. 10 d'octubre.
1913 Ofici del president de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, D. José
Monserrat Cuadrada, a l'alcalde de Granollers, on li adjunta el cartell de les fires i
festes de Sta. Úrsula i li demana que en faci propaganda. 10 d'octubre.
1913 Juzgado de Instrucción, per mitjà d'un ofici, sol·licita a l'Alcaldia de Granollers
informació sobre la situació econòmica del Sr. Jaime Padrós Valls, natural de Lliçà
d'Amunt, per donar seguiment a la causa que segueix el Juzgado de Instrucción
del Departamento de la Lonja de Barcelona. 11 d'octubre.
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1913 Carta de José A. Torrents, Abogado, Perito Mercantil y del Cuerpo de Contadores
de fondos Provinciales y Municipales, a José Barangé notificant, sobre la carta de
l'11 d'octubre de 1913, que assistirà a tractar l'assumpte de la Contaduría. 12
d'octubre.
1913 Carta de José A. Torrents a A. Güells, dient-li que el visitarà el proper dissabte. 13
d'octubre.
1913 Carta de Guerín i Comas a l'Ajuntament de Granollers comunicant que el valor de
les factures ascendeix a 849,25 pessetes i reclamació dies posteriors. 16 i 28
d'octubre.
1913 Comunicat de remissió de l'alcalde de la Roca del Vallès al de Granollers sobre la
circular del governador de Barcelona per la signatura, entre propietari i arrendatari,
d'uns terrenys destinats a escoles nacionals. 18 d'octubre.
1913 Carta del secretari de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat al Sr. Francisco de P.
Güells demanant que miri si, en els pressupostos de l'ajuntament dels anys 18931894 i 1895 hi ha imputada una quantitat concreta de diners. 18 d'octubre.
1913 Carta del senyor Jaime Corbera al senyor José Barangé reclamant-li el plànol d'un
terreny. 20 d'octubre.
1913 Ofici de la Tesorería de Hacienda de la Provincia de Barcelona sol·licitant certificat
acreditatiu de la recaptació de l'impost de consums de gener a octubre de 1913.
21 d'octubre.
1913 Saluda de l'enginyer en cap d'Obras Públicas de la província de Barcelona dirigit a
l'alcalde de Granollers sobre uns permisos d'obra sol·licitats a nom de Napoleón
Tapias i Francisco Pons. 23 d'octubre.
1913 Carta de l'enginyer d'Obras Públicas Provinciales a l'alcalde de Granollers fent-li
saber que ha de col·locar un nou pal indicador de ferro fos a la carretera del
Masnou a Granollers. 23 d'octubre.
1913 Ofici de l'alcalde de Villafranca del Panadés, Sr. Silvestre Mata i Bonet, contestant
l'escrit del 22 i adjuntant còpia del pressupost municipal ordinari d'ingressos per
al'any 1914. 25 d'octubre.
1913 Ofici de la Tesorería de Hacienda de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de
Granollers per tal que enviï, a José Maria del Pozo, dues cèdules de notificació de
la Tesorería de Hacienda de Soria perquè siguin emplenades i retornades a
aquesta Administració. 29 d'octubre.
1913 L'alcalde de Mataró, Sr. Emilio Aranó i Rosell, remet Ofici dirigit al Sr. Alcalde de
Granollers, Sr. José Barangé, adjuntant pressupostos d'ingressos de 1913 i
reclamant, dels fons carceraris, la quantitat de 139,50 pessetes, corresponent a
l'estància de presos durant l'any 1909. 29 d'octubre.
1913 Ofici de l'alcalde de Vich dirigit a l'alcalde de Granollers on comunica l'enviament
del pressupost de 1913. 30 d'octubre.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de Granollers
demanant que entregui els oficis adjunts a D. Pascual Margenat i D. Juan Duran i
que reculli unes cèdules. 4 de novembre.
1913 Carta de l'alcalde de Terrassa a l'alcalde de Granollers, adjuntant-li còpia del
pressupost d'ingressos de 1913 del municipi, i li demana que especifiqui els
extrems pressupostaris que vol conèixer de l'any 1914. 6 de novembre.
1913 Carta de l'Asociación Regional de Secretarios y Empleados Municipales de
Cataluña al president de l'Asociación de Secretarios del Partido de Granollers
informant de les tasques que es fan per a la constitució de l'Asociación Regional. 8
de novembre.
1913 Comunicat de G. Klein a l'alcalde de Granollers fent-li saber els descomptes que
es faran en la comanda d'uns tubs, si, finalment, es fa. 8 de novembre.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, Minas, a
l'alcalde de Granollers, on adjunta cèdula de notificació a Antonio Argila Matas per
tal que pagui el cànon de mines. 8 de novembre.
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1913 Telegrama del Gobierno Civil de Barcelona a tots els alcaldes amb telègraf
demanant que es faci saber d'immediat, al governador, de la constitució de les
meses electorals del pròxim diumenge. 8 de novembre.
1913 Ofici d'Inspección Provincial de Sanidad dirigit al Sr. Director del Laboratorio de
Higiene del Partido de Granollers, requerint dades del personal i salaris i saber la
contribució dels pobles del partit amb referència a la despesa que ocasionen. 11
de novembre.
1913 Saluda de l'alcalde de Barcelona al de Granollers comunicant-li la possessió del
càrrec. 11 de novembre.
1913 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona dirigit a l'alcalde de Granollers amb relació a
la Real Orden de la Gaceta del 26 d'octubre on es comunica a societats,
empreses, corporacions i entitats les verificacions dels comptadors d'aigua. 13 de
novembre.
1913 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona dirigit a l'alcalde de Granollers en contestació
a un ofici de l'alcalde de les Franqueses amb relació al permís per sacrificar
bestiar. 14 de novembre.
1913 Ofici de l'Ajuntament de Ripoll dirigit a l'alcalde de Granollers demanant-li si
s'acostuma a descomptar el pes que perd el bestiar una vegada mort i fred, en
benefici del comerciant. 15 de novembre.
1913 Ofici del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, División
Hidráulica del Pirineo Oriental, a l'alcalde de Granollers demanant-li que enviï el
document adjunt a José Umbert, peticionari de la creació de diversos pous en la
seva propietat propera a la seva fàbrica. 17 de novembre.
1913 Carta de Cándido Closa, del consultori de qüestions municipals, a Don Francisco
de P. Güells demanant-li el Registro Civil o de la Parroquia del naixement de José
Maria Novellas i Franqueza. 17 de novembre.
1913 Carta de Julio Hernández, de l'Instituto General y Técnico de Barcelona, dirigida a
l'Alcalde de Granollers, renunciant al càrrec de director que li ha ofert. 18 de
novembre.
1913 Resolució de la Comisión provincial del Gobierno Civil de Barcelona en la qual
resol el recurs d'alçada presentat per l'empresa Alumbrado de poblaciones, per
reclamació de quantitat a l'Ajuntament de Granollers. 19 de novembre.
1913 Carta particular de l'alcalde de San Felio de Codines al senyor Güells, sobre el
deute pels serveis carceraris de l'Ajuntament de San Felio de Codines. 20 de
novembre.
1913 Comunicació d'Obras Públicas, Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Provincia de Barcelona, a l'alcalde de Granollers on es
transcriu l'informe de l'enginyer encarregat on manifesta que no hi ha inconvenient
en la instal·lació de conduccions d'aigua que travessin la carretera, sempre que
compleixin les condicions que estableix. 20 de novembre.
1913 Ofici de l'Administración de Propiedades é Impuestos de la Provincia de Barcelona
al secretari de l'Ajuntament de Granollers per tal que enviï els certificats de
pagament de l'Ajuntament del 1r trimestre del laboratori i del pressupost de 1912 i
del 1r, 2n i 3r trimestre del laboratori. 21 de novembre.
1913 Carta de l'enginyer d'Inspección Técnica y Administrativa de Ferrocarriles a
Manuel Puntas Viñas, en resposta a l'expedient de reclamació contra el cap de la
Estación de Canet i amb la qual se li fa saber que la queixa és improcedent. 21 de
novembre.
1913 Ofici de l'Instituto de Reformas Sociales de Madrid en el qual sol·liciten la
devolució de documents estadístics de la vaga de rajolers. 21 de novembre.
1913 Ofici de l'Ajuntament de Villafranca del Panadés adreçat a l'alcalde de Granollers
responent-li una pregunta seva sobre la concessió d'uns drets determinats a les
forces de guarnició de la vila. 22 de novembre.
1913 Carta de l'alcalde de San Felio de Codines, de caràcter particular, dirigida al
senyor Barangé, comunicant el pagament de 500 pessetes a compte dels serveis
carceraris. 26 de novembre.
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1913 Ofici de la Secretaria de l'Ajuntament de Villafranca del Panadés sol·licitant al
secretari de Granollers un exemplar de les ordenances fiscals. 27 de novembre.
1913 Carta del secretari de l'Ajuntament de Llinás del Vallés al seu amic Güells per tal
d'informar-li que li entregarà, el pròxim dijous, el full declaratori de les cèdules
personals del seu cunyat i per demanar-li que l'enviï, pel seu agutzil, al senyor
Angles, recaptador de contribucions, adjunt volant. 28 de novembre.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, a l'alcalde,
demanant informació sobre si una menor, Rosario Roura Puch, té familiars a la vila
de Granollers. 28 de novembre.
1913 Carta d'Emilio Arañó, alcalde de Mataró, a l'alcalde de Granollers reclamant-li
l'import de l'estada de presos a la presó el 1909. 28 de novembre.
1913 Carta de l'empresa Guerín i Comas a l'Ajuntament de Granollers del Vallés
recordant-li el deute que han de pagar, tal i com van afirmar, amb una carta, el 30
d'octubre de 1913. 28 de novembre.
1913 Carta del director de l'Estrella Sociedad Anónima de Seguros a l'alcalde de
Granollers oferint-li una assegurança d'accidents per al cos de bombers. 1 de
desembre.
1913 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas, de Barcelona, a l'alcalde
de Granollers, sobre una infracció de l'Ideal Cine. 1 de desembre.
1913 Circular de la Dirección General del Tesoro Público y Ordenación General de
Pagos del Estado, Loterías, sobre el sorteig de Nadal. 3 de desembre.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a l'alcalde
de Granollers per tal que rectifiqui les dades de la matrícula de 1914 adjunta,
tenint present la matriculació inexacta dels telers de José Umbert i el canvi de nom
de les fàbriques de sabó de José Barangé pel d'Esteban. 4 de desembre.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers, a l'alcalde, sobre la
contaminació del pou de la presó. 6 de desembre.
1913 Carta del cap de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde de Granollers
informant que no es pot utilitzar el pou d'aigua d'abastament per la irregularitat
dels brolladors i perquè els reclusos s'han posat malalts. A més, li demana una
anàlisi de l'aigua. 6 de desembre.
1913 Acta del Juez Suplente de la Ciudad de Sabadell, ratificant la inscripció del
naixement de la nena Ramona Puiggalí Jané, filla de Luisa Puiggalí Jané. 5 de
desembre. Certificat de la Parroquia de San Félix de Sabadell en el qual es
manifesta que la nena Ramona Carmen va ser batejada amb data 26 de febrer de
1905. 5 de desembre. Comunicat de la mort, amb data 30 de novembre de 1913,
de la senyora Luisa Puiggalí Jané, mare de la nena Ramona Puiggalí, de 8 anys,
asilada a l'Hospital i reclamada per la seva àvia, la senyora Leonor Jané. 7 de
desembre. Comunicat en el qual consta que el president de l'Hospital Asilo de
Granollers fa entrega de la nena Ramona Puiggalí Jané, de 8 anys d'edat, natural
de Sabadell, filla natural de Luisa Puiggalí Jané, difunta, a la seva àvia, Leonor
Jané. 7 de desembre.
1913 Comunicat d'Obras Públicas Provinciales a l'alcalde de Granollers demanant exigir
la multa corresponent al Sr. Torres per infringir l'art. 4 del Reglament per la
conservació i policia de les carreteres. 9 de desembre.
1913 Ofici de l'Instituto de Reformas Sociales de Madrid en el qual sol·liciten a l'alcalde
de Granollers la devolució de documents estadístics de la vaga de senadors. 9 de
desembre.
1913 Ofici de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona, dirigit a l'alcalde
de Granollers, instant a fer l'inventari dels efectes timbrats. 10 de desembre.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, dirigit a
l'alcalde, en el qual comunica la imposició d'una multa per l'endarreriment en el
lliurament dels padrons. 10 de desembre.
1913 Notificació de l'alcalde Antonio Cunillera a Luís Serra Guardia comunicant-li que,
en l'última sessió, s'ha acordat la cessió de les obres de canalització d'aigua. 12
de desembre.
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1913 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
a l'alcalde de Granollers per tal que fixi l'anunci adjuntat en el lloc de costum de la
ciutat, durant 30 dies, per informar tothom de la sol·licitud d'aflorar aigües
subterrànies de José Umbert i Ventura, en la seva propietat. 13 de desembre.
1913 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona a l'alcalde de Granollers avisant
que, a causa de l'impagament del 4t trimestre del repartiment provincial, atorgaran
premis al municipi. 13 de desembre.
1913 Ofici d'Administración Especial de Rentas Arrendadas, dirigit a l'alcalde de
Granollers, adjuntant comunicat per ser entregat i signat a nom de D. José Vila i
Juan Martí, empresaris d'Ideal Cine. S'adjunta la comunicació esmentada fent
referència a les sancions imposades. 13 de desembre.
1913 Carta d'Ammann y Wendel al secretari de l'Ajuntament de Granollers preguntant
sobre un establiment de confiança on poder vendre làmpades elèctriques. 15 de
desembre.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona,
Territorial-Pueblos, dirigit a l'alcalde de Granollers demanant que li enviï els
documents exigits per realitzar el repartiment per rústica, tal i com es va fer
constar al Boletín Oficial del 2 d'octubre, els quals no va adjuntar. 17 de desembre.
1913 Carta del mossèn de la Parroquia de San Esteban de Granollers convidant
l'Ajuntament de Granollers a les festes de Nadal dels dies 25 i 26 de desembre. 17
de desembre.
1913 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas a l'alcalde de Granollers
demanant-li que vagi acompanyat del secretari a realitzar correctament els
inventaris de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 17 de desembre.
1913 Francisco Busón Villagrasa remet al Sr. F. de P. Güells matrícules i talons de la
Contribución industrial per al seu tràmit. Al mateix temps, informa sobre recàrrecs
de cèdules retardades. 17 de desembre.
1913 Sociedad de Aserradores Mecánicos La Fraternal de Granollers envia a l'alcalde
de Granollers sol·licitud demanant permís per a la celebració del Mítin sobre la
vaga que tindrà lloc a la Unión Liberal. 18 de desembre.
1913 Carta de Felipe Borbora al secretari de l'Ajuntament de Granollers demanant els
requisits necessaris per cobrir la plaça de professor que ha deixat lliure D. Luciano
Garriga. 19 de desembre.
1913 L'Ajuntament de Perelada envia ofici, adjuntant paperetes de citació, per a la
presentació, a la Caja de Reclutas de Olot nº 71, del Sr. Pedro Galobrandes
Vicens, resident a Granollers. 19 de desembre.
1913 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, dirigit a
l'alcalde de Granollers, perquè disposi entregar l'ofici adjunt a Pascual Margenat i
retorni, posteriorment, la cèdula que doni. 19 de desembre.
1913 Comunicat de Román de la Cortina, delegat d'Estadística de la 2ª Región del
Instituto de Reformas Sociales, dirigit a l'alcalde de Granollers, demanant que li
siguin retornats els interrogatoris del servei de vagues. 19 de desembre.
1913 D'Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a l'alcalde de
Granollers: adjunta ofici per ser entregat a l'interessat i retornar la cèdula per al
seu arxiu. 19 de desembre.
1913 Carta de l'Administración de Contribuciones de Barcelona a l'alcalde de
Granollers, enviant-li un exemplar del padró d'edificis i solars per a 1914 i
demanant una persona perquè reculli les matrius i els rebuts segellats per
l'Ajuntament. 20 de desembre.
1913 Circular del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Servicio de Industria y
Comercio, per a l'alcalde de Granollers, informant sobre el compliment de les
prescripcions que regulen el servei de verificació de comptadors d'electricitat, gas i
aigua, publicat al Boletín Oficial. 21 de desembre.
1913 Carta d'Andrés de Boét, conseller superior de Fomento, a l'alcalde de Granollers
comunicant-li que ha rebut la notícia de la seva designació per formar part del
Comité de Honor de la Reforma de Granollers y Construcción del Nuevo Hospital
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Asilo, que accepta gratament. 22 de desembre.
1913 Carruajes de Lujo y Automóviles envia al secretari de l'Ajuntament de Granollers
certificacions negatives de Carruajes y Automóviles, reintegrades amb 1 timbre de
10 pessetes. 26 de desembre.
1913 Carta de l'Oficial de Obras Públicas de Barcelona a l'alcalde de Granollers dient
que, per tramitar l'expedient per a la construcció d'una casa que demana D.
Esteban Roca, és necessari que remeti, a l'enginyer encarregat de la carretera,
tres timbres mòbils. 27 de desembre.
1913 Carta de la Prisión Preventiva de Granollers a l'alcalde de Granollers sol·licitant un
mitjà de transport perquè un pres s'ha de traslladar a Barcelona. Adjunta certificat
del metge de la presó, acreditant el seu estat físic. 29 de desembre.
1913 Carta del Juzgado de 1ª Instancia é Instrucción de Granollers a l'alcalde,
demanant que enviï, a l'Audiencia Provincial de Barcelona, unes peces que foren
robades, que constan en el auto de un judicio oral. 29 de desembre.
1913 5 cartes de comiat de l'alcalde de Granollers José Barangé a 5 treballadors
municipals. 30 de desembre.
1913 Carta del diputat provincial per Vich-Granollers, Alejandro Bosch, a l'alcalde de
Granollers, desitjant una bona gestió al nou ajuntament constituït. 30 de
desembre.
1913 Carta de la Secretaría General del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, a
l'Alcalde de Granollers, comunicant el nomenament del nou Alcalde, José Tardà.
31 de desembre.
1913 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers demanant li siguin
enviats els documents dels impostos extraordinaris per a l'any 1914. 31 de
desembre.
1913 Carta publicitaria de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País
dirigida als alcaldes, eclesiàstics, funcionaris, industrials o qualsevol que rebi el
Programa dels premis per tal de que publicitin aquest acte de la millor manera
possible. Desembre.
1913 Telegrama de Barcelona a l'Alcalde de Granollers comunicant la recollida per un
guàrdia municipal de la nena Isabel Toledo la qual queda a disposició del seu pare.
1913 Telegrama del Gobernador Civil al Alcalde de la ciudad, demanant li sigui
comunicada la constitució de les taules electorals del diumenge demanant que en
el cas que no es puguin constituir informin immediatament del motiu.
1913 Telegrama de Raspall al secretari del Ajuntament de Granollers acordant una cita.
1913 Telegrama del Gobernador de la Provincia de Barcelona a l'Alcalde de Granollers
demanant informació sobre les vacants ordinàries i extraordinàries dels regidors.
1913 Telegrama del Coronel Bustamante a l'Alcalde de Granollers, comunicant l'arribada
de la Comisión de Artilleria per comprar bestiar.
1913 Correspondència rebuda de Inspección y Contrastación de Pesas y Medidas de
Barcelona referent a temes de peses i mesures.
1913 Correspondència relativa al reclutament per al Servei Militar de gener a maig de
1913.
1913 Correspondència relativa al reclutament per al Servei Militar de juny a desembre
de 1913.
1913 Correspondència relativa a justificants de revista dels soldats que estaven en el
servei militar.
1913 Correspondència rebuda de la Jefatura Superior de Policia relatiu a examinar
l'enviament d'explosius i armament de gener a desembre de 1913.
1913 Correspondència rebuda de la Aduana Nacional de Barcelona referent a temes de
transports de begudes alcohòliques de gener a febrer de 1913.
1913 Correspondència rebuda del Consejo Provincial de Fomento relatiu a les
actuacions a portar a terme per combatre les plagues del camp de gener a març
de 1913.
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1913 Correspondència rebuda de l'Administració de Loteria de Granollers, relatiu a
temes de Loteria de gener a desembre de 1913.
1913 Factures de la casa màquina d'escriure Remington al Ajuntament de Granollers de
l'import d'una mensualitat d'una màquina.
1913 Factura de la casa Guillermo Trúniger & Cº al Ajuntament de Granollers de la
reparació d'un aparell i reclamacions per tal de que li sigui remesa en segells de
correus de 15 cts. el petit import de 19 pts., per part de l'Ajuntament.
1913 Justificants de rebuda de Telegrames.
1914 Carta de Francisco Coll Turbau, alcalde de Girona, on comunica a l'alcalde de
Granollers el seu nomenament com a alcalde. 1 de gener
1914 Sol·licitud del Juzgado Municipal de Granollers del Valles on demanen un conjunt
de relacions en compliment de la llei de Jurados y Real Decreto de 8 de març de
1897. 1 de gener
1914 Carta notificant la presa de possessió de l'alcalde de Villanueva y Geltrú a l'alcalde
de Granollers. 1 de gener
1914 Edicte del Registro de la Propiedad de Granollers dirigit a l'ajuntament de
Granollers per tal que sigui retornat una vegada estigui signat. 2 de gener
1914 Carta de Juan Solá Ancheles, sergent de la Guàrdia Civil de Barcelona, a l'alcalde
de Granollers per tal que facilitin el transport del bagatge de l'equip d'Agustin
Piracés Sau per ordre del primer cap de la Comandància de Barcelona. 3 de gener
1914 Comunicats del Gobierno Civil de la Província de Barcelona a l'alcalde de
Granollers per tal que prohibeixi els jocs il·lícits dels bars de Granollers. 3 i 7 de
gener
1914 Saluda del delegat d'Hisenda a la provincia de Barcelona, Rafael de Eulate, i
envia una certificació a l'alcalde de Granollers. 5 de gener
1914 Comunicat de la Intervención de Hacienda de Barcelona adreçat a l'ajuntament de
Granollers on informa d'una certificació. 7 de gener
1914 Comunicat de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona,
adreçada a l'alcalde de Granollers demanant que entregui un comunicat a Juan
Pou i facin saber que s'ha entregat correctament. 8 de gener
1914 Carta del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers per l'alcalde de
Granollers que envia una pistola i un revòlver sobre el cas de tir amb arma de foc
contra Jaime Torrents Rodes. 9 de gener
1914 Comunicat de la Capitania General de la Segunda Región a l'Ajuntament de
Granollers on els informa que la població no disposa de camps adequats per a la
instrucció militar. 9 de gener
1914 Càrrec de l'empresa Remington com a mensualitat d'una maquina d'escriure i un
faristol Balaban. 9 de gener a 20 d'agost
1914 Carta de l'empresa Casanovas y Piñol dirigida al secretari de l'ajuntament de
Granollers en que es sol·licita la relació dels cinematògrafs que treballen
actualment a Granollers. 10 de gener
1914 Cartes de José A. Torrents Ballester, advocat, dirigida a A. Güells de l'Ajuntament
de Granollers on sol·licita una certificació relativa a la seva dimissió de la plaça de
comptable de l'Ajuntament. 10 i 13 de gener
1914 Comunicat i invitació de la Unión Liberal a l'alcalde de Granollers per celebrar el
dia 18 de gener una manifestació cívica fins al cementiri antic en record de les
víctimes immolades. 11 de gener
1914 Carta de Julio Hernández adeçada al secretari de l'Ajuntament de Granollers per
tal que signi la documentació que va entregar a l'Ajuntament per el concurs de
director del col·legi de Granollers. 12 de gener
1914 Comunicat de Manuel Joaquim Raspall, arquitecte, dirigit a Tardà on li fa saber
que ja ha acabat el plànol d'agregació del projecte i que li entregarà l'endemà. 14
de gener
1914 Comunicat de la Dirección General de Comerció, Indústria y Trabajo, del Ministerio
de Fomento, dirigit a l'Ajuntament de Granollers on sol·licita la seva col·laboració
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en la tramesa d'informació per l'elaboració d'una estadística referent a productes
alimentaris i regionals. 14 de gener
Carta de Antonio Iglesies del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers a
l'alcalde de Granollers reclamant una còpia autentificada de la Junta de Partido del
record de l'arrendament i el contracte del nou local del Jutjat. 14 de gener
Saluda de l'Administrador de Consums i Arbitris Municipals de l'Ajuntament d'Olot
dirigit al secretari de Granollers sol·licitant dades econòmiques. 16 de gener
Carta de l'empresa Massmann y Cia. dirigida a l'alcalde de Granollers, acusant
rebuda de la comanda de 100 metres de mànega. 20 de gener
Carta de José Almirall Prats en resposta de José Tardà Mora on fa referència a
conceptes relatius als dipòsits administratius. 20 de gener
Carta de Marcelino Albiol, de l'empresa Aparatos Bul·lo, adreçada a Antonio
Cunillera on demana que se li faci efectiu el crèdit dels aparells d'enllumenat. 21
de gener
Carta del Govern Militar de Barcelona a l'Ajuntament de Granollers demanant un
càrrec i rebut com a conseqüència d'unes despeses en ser llicenciat Pedro Sastre
Puig. 21 de gener
Comunicat de l'alcalde de Terrassa demanant als principals municipis d'Espanya
que es sumin a ells per demanar que finalitzi la guerra amb Marroc. 22 de gener
Carta d'agraïment de la Càmara Agrícola Oficial del Vallés, Sindicato Agrícola, a
l'Ajuntament de Granollers pel manament com a vocal del Comitè d'Honor de la
reforma de Granollers i Construcció del nou Hospital Asil. 22 de gener
La Sección Provincial de Pósitos de Lérida y Barcelona reclama a l'Ajuntament de
Granollers un qüestionari. 22 de gener
Comunicat de la Prisión Celular de Valencia a l'Ajuntament de Granollers on
l'informa de la sortida de la presó de Bernardo Ballester Forquet. 22 de gener
Comunicat de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil de la
província de Barcelona on destinen el recurs interposat contra el projecte de
pressupost municipal de José Tardà Mora, vocal de la Junta Municipal de
Granollers. 24 de gener
Invitació de la Unión Liberal a l'alcalde de Granollers a un sopar en el local de
l'associació. 24 de gener
Comunicat del secretari del Govern de Barcelona, José Die y Más, adreçat a
l'alcalde de Granollers per demanar que retorni una documentació a Julio
Hernández. 24 de gener
Comunicat d'una corporació municipal a l'Ajuntament de Granollers on es parla de
declarar zones neutrals durant la Primera Guerra Mundial. 27 de gener
Comunicació d'Andrés de Boét, conseller superior de Fomento, a l'Ajuntament de
Granollers, on informa que es presentarà a les properes eleccions de diputats a
les Corts. 29 de gener
Comunicat de l'Ajuntament de Granollers adreçat a Antonio Costa Cardona
aforador de l'administració, on l'informen que queda suspès de sou i càrrec. 31 de
gener
Carta del Regimiento de Cazadores de Tetuán sol·licita a l'alcalde de Granollers
ordenar la crida i cerca del recluta Rosendo Gili Vila. 1 de febrer
Carta del Vice-Consulado de España de Tolon on agraeixen a l'Ajuntament de
Granollers l'enviament de l'acte de naixement de Francisco Puig. 3 de febrer
Carta de l'alcalde de Sant Pedro de Premià on demana a l'Ajuntament de
Granollers localitzar a Baldomer Sastre Puig, veí de la vila desaparegut. 5 de
febrer
Carta de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l'Ajuntament de Granollers
preguntant si l'Administración de la Propiedad e Impuestos de la província de
Barcelona també els hi ha demanat que els transportistes de viatgers i
mercaderies presentin declaració dels seus béns de treball i de les seves tasques.
6 de febrer
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1914 Carta del Comitè Executiu del Monument a Monturiol de Figueras a l'Ajuntament
de Granollers on els demana la col·laboració per l'elaboració d'un monument a
Narcís Monturiol a Figueras, i carta d'agraïment a l'Ajuntament de Granollers per
l'ajuda econòmica. 6 de febrer i 20 d'abril
1914 Comunicat de José Millán, Inspector de seguretat de Barcelona on adjunta una
multa dirigida a Estanislao Ballester per jugar a jocs prohibits per llei. 7 de febrer
1914 Comunicat de Guérin y Comas informant a l'Ajuntament de Granollers cediran a
crèdit Lyonnais una quantitat de diners. 9 de febrer
1914 Carta de comiat i presentació dels Comissarios Regios del Consejero Provincial de
Fomento adreçades a l'Ajuntament de Granollers, s'acomiadada a José Balcells i
es presenta a G. de Boladeres. 10 i 11 de febrer
1914 Comunicat de Joaquim Cabot, president de la Comissió del Monument a Mossèn
Jacint Verdaguer, demanant a l'alcalde de Granollers que adquireixi una edició
popular de les obres del poeta. 11 de febrer
1914 Carta del Ministerio de Fomento a l'Ajuntament de Granollers on es reclama la
resposta a una anterior carta que els demanava els preus de substàncies
alimentàries i productes regionals i locals, objecte de cotització. 12 de febrer
1914 Carta de Diunisi Puig del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers a
l'alcalde de Granollers per tal de que li envií un informe de conducta dels presents
Pablo Tápias Triadó i Rámon Graells Liacayo. 12 de febrer
1914 Carta del cap de recaptació del Boletín Oficial de la Província de Barcelona on
informa a l'Ajuntament de Granollers del canvi en el cobrament dels rebuts dels
anuncis. 12 de febrer
1914 Comunicat del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, a l'Ajuntament de
Granollers, on notifica el deute de l'any 1913 i ordena crear un pressupost
extraordinari de l'any 1914 per cobrir el dèficit del 1913. 13 de febrer
1914 La Secretaría General del Gobierno de la Província de Barcelona, reclama la còpia
autoritzada del pressupost municipal de l'any 1914 pel tràmit de l'expedient
d'arbitris. 13 de febrer
1914 Carta del Gobierno Civil de Barcelona, a l'Ajuntament de Granollers, reclamant la
còpia autoritzada del pressupost municipal de l'any 1914 pel tràmit de l'expedient
d'arbitris. 13 de febrer
1914 Carta de Energia Eléctrica de Cataluña S.A. adreçada a l'Ajuntament de
Granollers on rebutja l'oferta de reparar l'enllumenat de Granollers. 16 de febrer
1914 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona dirigida a l'Ajuntament de
Granollers on denuncia els jocs prohibits i reclama que es facin les denúncies
necessàries. 17 de febrer.
1914 Carta de l'empresa Guillermo Trúniger & Co. al secretari de l'Ajuntament de
Granollers recordant un deute. 17 de febrer i 21 de febrer
1914 Carta del Instituto de Reformas Sociales, delegación de Estadística, 2ª Región, on
es sol·licita que s'omplin les dades del formulari que adjunta d'estadística de
vagues, per la vaga de senadors. 19 de febrer
1914 Carta de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet adreçada a l'Ajuntament de de
Granollers on es demana a Bernabé Ramiro de Granollers si coneix el lloc on es
enterrat Baldomero Ramiro Blaus. 26 de febrer
1914 Carta de la Casa de los Secretarios, oficines de la Revista la Administración
Práctica, on s'adjunta factura dirigida a l'Ajuntament de Granollers. 3 de març
1914 Carta de la Comissión Electoral del Centro Liberal Demócrata a l'alcalde de
Granollers convidant-lo a un míting de propaganda electoral que tindrà lloc a
l'Associació de la Unió Liberal. 5 de març
1914 Comunicat del Instituto Geográfico y Estadístico adreçat a l'alcalde de Granollers
per rectificar el cens electoral. 5 de març
1914 Carta de Juan Bosch a l'alcalde José Tardà Mora anunciant una subhasta pública
per la construcció del cementiri municipal. 5 de març
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1914 Carta del jutje d'Instrucció a l'alcalde de Granollers comunicant que no pot lliurar-li
la certificació que demana per ignorar els varons tinguts en el matrimoni que indica
per no ser aquests de Granollers. 6 de març
1914 Carta de la junta Municipal del Censo Electoral a l'alcalde de Granollers
preguntant si les persones del llistat estan inscrites en el padró de veïns ja que
han demanat ser incloses a les llistes electorals. 6 de març
1914 Carta de Jaume Gerro Dachs, president accidental de la LLiga Regionalista de
Granollers, comunicant a l'alcalde de Granollers que el dissabte 7 de març a les 9
de la nit es celebrarà una reunió de propaganda electoral al cafè de Can Sinió. 6
de març
1914 Carta de la Comisión Central de Artillería de Remonta on comunica a l'alcalde de
Granollers que esta visitant la regió per comprar bestiar i visitarà la ciutat el dia 18
de juny per comprar al mercat, el dia 22 la comissió assistirá al concurs de cavalls
de tir de Barcelona. 7 de març
1914 Carta de la Guardia Civil de Granollers on comuniques a l' Ajuntament de
Granollers que han reforçat la guàrdia en motiu de les eleccions per a diputats de
les Corts. 8 de març
1914 Carta de la Prisión Preventiva a l'alcalde de Granollers demanant un fardatge més
gran per al trasllat del pres Lluis Canals y Bosch a l'Audiéncia Provincial. 9 de
març
1914 Carta del Jutjat de Sant Esteve de Palautordera a l'alcalde de Granollers on envia
la fe de vida del matrimoni Buenaventura Bons i Maria Puig. 11 de març
1914 Carta de Manuel Calella Gómez, guàrdia civil de la Comandància de Barcelona,
adreçada al comandant militar de Granollers on l'informa de la detenció del
desertor José Delòs Ferrés a la carretera del Masnou per l'anterior i per Miquel
Martín Blázquez. 12 de març
1914 Carta de resposta de la Guardia Civil de Granollers a l'Ajuntament comunicant que
cap individu té necessitat de prendre els banys de Archena. 12 de març
1914 Carta del sergent tinent José Vidal Lafuena de Granollers adreçada al comandant
militar del cantó de Barcelona per notificar la sortida dels guàrdies civils de
Granollers a Barcelona. 12 de març
1914 Carta de l'organisme encarregat de Pesos y Medidas a l'alcalde de Granollers on
informa que a Granollers es fabriquen i venen el pa a mesura no legal, i ordenen
que es compleixi la llei. 14 de març
1914 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas a l'alcalde de Granollers
per informar que se li adjunti una cèdula de citació a Vicente Dolz Ballester. 14 de
març
1914 Carta de la Tresoreria de Hacienda recordant a l'Ajuntament de Granollers la
recaptació de l'impost de consums. 20 de març
1914 Carta de l'alcalde de Prats del Llussanés dirigida a l'alcalde de Granollers on
demana col·locar publicitat de les festes de la vila. 20 de març
1914 Carta del gobierno Civil de la Provincia de Barcelona on comunica a l'alcalde de
Granollers que la Diputació Provincial de Barcelona concedeix a la Sociedad
Estebanell Pahisa l'autorització per instal·lar les línies elèctriques a Granollers. 20
de març
1914 Carta del Instituto Geográfico y Estadístico dirigida a l'Ajuntament de Granollers
demanant que es revisi el cens perquè creuen que hi ha irregularitats. 20 de març
1914 Carta de Guillermo Trúniger & Co. on reclamen a l'Ajuntament de Granollers el
pagament d'una factura pendent. 23 de març
1914 Carta del secretari del gobierno Civil de la Província de Barcelona dirigida a
l'alcalde de Granollers comunicant-li que informi sobre l'Associació que promou la
construcció de l'Hospital de Granollers. 25 de març
1914 Comunicat del jutje municipal, dirigida a l'alcalde de Granollers, on ordena l'arrest
de 10 dies de Maria Benigno i Mir i comunica el dia i lloc que començarà la
condemna. 27 de març
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1914 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona on
adjunten una citació per entregar a Vicente Dolz Ballester. 27 de març
1914 Acusament de rebuda de la llista d'embarcament que acompanyava a un ofici,
tramés a la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza i Alicante,
servicio de Intervención y Estadísitca. 27 de març
1914 Carta de la Fábrica de tubos de Hierro y acero asfaltados Loujol y Cia. de
Barcelona on ofereixen a l'Ajuntament de Granollers els seus serveis en relació a
les fonts públiques. 28 de març
1914 Carta de l'alcalde constitucional de Sant Celoni on sol·liciten entregar a Maria Gili,
tractant de falconeri, un exemplar de les paperetes que adjunten. 28 de març
1914 Notificació enviada per la Estación Sanitaria de Primera Instancia e Inspección del
distrito del Puerto de Cádiz a Emilio Noguer, que viu a Granollers. 28 de març
1914 Ofici del Juzgado de Primera instancia y Instrucción de Granollers on demanen a
l'Ajuntament de Granollers la rectificació de la contribució urbana de José Garreta.
30 de març
1914 Carta de la Agrupación Coral Los Unidos, comunicant a l'alcalde de Granollers,
que obsequien a les autoritats de la ciutat amb un petit repertori el dia de Pasqua
de Pentecostes. 31 de març
1914 Carta del rector Dr. Onofre Maria Biada, de la parròquia de Sant Esteve de
Granollers on informe i convida a l'Ajuntament de Granollers a assistir als oficis de
setmana santa. 1 d'abril
1914 Carta de la junta Local de Ganaderos de la ciudad de caspe on adjunten l'anunci
de la Feria de Ganado a fi de donar publicitat. 1 d'abril
1914 Carta de Felipe Font, del colegio Notarial de Barcelona, dirigida a l'alcalde de
Granollers comunicant que el notari de Granollers autoritza el conveni entre
l'Ajuntament i Luis Serra. 2 d'abril
1914 Oficis del Juzgado Municipal de Granollers recordant a l'alcalde de Granollers la
reclusió de Maria Benigno y Mir durant 10 dies al dipòsit municipal. 3 i 20 d'abril
1914 Ofici que acompanya a una factura de l'empresa La Casa de los Secretarios,
Oficinas de la Revista La Administracióm Pràctica, de Barcelona. 3 d'abril
1914 Remissió de dos oficis del gobernador civil de Barcelona a l'alcaldia de Granollers
en que es demana a l'ajuntament que faci complir les normes a Jacinto Macià
Llopar i a Francisco Torras en relació a la fabricació i venda de pà.
1914 Ofici de la Diputació Provincial de Barcelona, seccion d'Hisenda, a l'alcalde de
Granollers informant que es normalitzi la situació de l'Ajuntament de Granollers
respecte la taxa provincial. 15 d'abril
1914 Carta de la Compañía Española de Aviación a l'alcalde de Granollers oferint els
seus espectacles d'aviació per fires i festes. 15 d'abril
1914 Carta de l'alcalde de Puigcerdà, Eugenio Esteva i Deulofeu, adreçada a l'alcalde
de Granollers en la que li adjunta un exemplar de les ordenances municipals. 17
d'abril
1914 Carta de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas a l'alcalde de Granollers,
ordenant l'entrega d'una cèdula de citació a Rafael Rivas. 18 d'abril
1914 Carta del Instituto Geográfico y Estadístico, a la Junta Municipal del Cens de
població, comunicant un error a la fulla del nomenclàtor de la ciutat demanant
explicacions i correcció de l'error. 20 d'abril
1914 Carta d'obres públiques a la provincia de Barcelona dirigida a l'alcalde de
Granollers comunicant que l'enginyer encarregat de reformar la façana d'una casa
inclogui als plànols tres timbres mòbils. 20 d'abril
1914 Carta de la Secretaria General a l'Ajuntament de Granollers on comunica
l'autorització a Miquel Castells Estrany la constitució d'un pas d'accés a uns
terrenys de la seva propietat adjacents a la carretera de Caldes de Montbui a Sant
Celoni. 20 d'abril
1914 Carta de l'alcalde de Manlleu, Pablo Caballeria Mas, a l'alcalde de Granollers,
demanant que es reparteixin els prospectes adjunts als establiments
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més freqüents
1914 Carta de Guerín y Comas a l'Ajuntament de Granollers indicant la conformitat del
càrrec de la lletra per cancel·lació de les seves factures. 22 d'abril
1914 Carta del Juzgado de Instancia e Intruccióm de Granollers sol·licitant
documentació de Sebastián Puig i Xiol per l'incident de pobresa reclamat pel
mateix, i resposta de l'alcaldia de Granollers. 22 i 25 d'abril
1914 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers, en relació a
la inauguració del Cinema, Mundial Cine, i document de la taxa a Sebastiàn Puig
per la inspecció realitzada a l'esmentat local. 23 d'abril
1914 Ofici de l'enginyer cap d'obres públiques de Barcelona notificant a l'alcalde de
Granollers que el veí Esteban Montañá Colobrans ha demanat permís per instal·lar
una línia de defensa al llarg de 60 m a la carretera de Barcelona-Ribas a l'entrada
del riu Congost. 24 d'abril
1914 Carta de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos a l'Ajuntament de
Granollers demanant notícies de l'expòsita Teresa Grim. 25 d'abril
1914 Carta de la Administración Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona on
comunica a l'alcalde que el dia 30 d'abril anirà a Granollers juntament amb el
secretari de la Subdelegació per a la venda de llumins, portaran a terme el
recompte de les existències. 25 d'abril
1914 Carta de la Secretaria General del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona a
l'alcalde de Granollers instant-lo a complir amb la llei i perseguint el joc prohibit, a
més d'exigir vigilància per tal de perseguir els delinqüents. 27 d'abril
1914 Telegrama de l'Administració de Rentas a las alcaldies on recorda el compliment
sobre el recompte de llumins. 29 d'abril
1914 Comunicat del Tribunal de Cuentas del Reino a l'alcalde de Granollers per
respondre l'examen del compte de caudals. 29 d'abril
1914 Comunicat del Tribunal de Cuentas del Reino a l'alcalde de Granollers en el que
adjunta el plec de comptes de caudals de l'Ajuntament de Granollers durant els
anys 1897 i 1898. 30 d'abril
1914 Carta de Francisco Fábregas a l'alcalde de Granollers, José Tardà Mora,
demanant que canvií la data de la Junta de Regants. 30 d'abril
1914 Carta de Inspección y Contrastación de Pesos y Medidas de Barcelona a l'alcalde
de Granollers perquè anuncií públicament que els dies 4,5 i 6 de maig faran
calibratges de pesos i mesures. 30 d'abril
1914 Invitació de l'Ajuntament de Granollers al comandant militar de la Guàrdia Civil per
tal que assisteixi a la processó del Santíssima Viàtic, inclou la resposta del
comandant. 1 i 2 de maig
1914 Invitació del Centro Católico de Granollers a l'alcalde de Granollers per assistir a
una vetllada literario-musical i melodramàtica. 2 de maig
1914 Carta de Francisco Fontdevila a l'alcalde de Granollers informant de la seva
assistència als malalts de la beneficència i a tots els pobres que han sol·licitat
assistència al seu domicili. 2 de maig
1914 Carta de Buenaventura Viladecans a l'alcalde de Granollers per informar dels seus
serveis de beneficència prestats encara que no porta un registre en el mes d'abril,
destacant l'assistència a errants per necessitat i facilitant-lis assistència sanitària i
documental. 2 de maig
1914 Carta del Juzgado de Instancia e Instrucción a l'alcalde de Granollers perquè
remeti al jutjat una relació dels dotze majors contribuents. 3 de maig
1914 Nota del farmacèutic José Huguet a l'Ajuntament de Granollers informant que el
mes d'abril de 1914 va subministrar formules a l'Hospital Asil i a les germanes
Josefines. 4 de maig
1914 Carta del metge Alfredo Canal a l'alcalde de Granollers on li respon que ha assistit
a varis malalts al seu domicili per ordre de l'Ajuntament de Granollers. 4 de maig
1914 Carta de Obras Públicas Provinciales, Conservación y Policía, demanant a
l'alcalde de Granollers exigir una multa a Felicito Farnés per infringir el Reglament

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de correspondència rebuda per cronologia (1912- 1915)
Actualitzat el novembre de 2014

Pàg. 47

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

per a la conservació i policia de les carreteres. 5 de maig
1914 Carta de la Farmàcia Comas a l'alcalde de Granollers informant que durant el mes
d'abril han entregat receptes i fórmules a la beneficència. 6 de maig
1914 Invitació de la Sociedad Coral Amigos de la Unión de Granollers, a l'alcalde de
Granollers, per acompanyar-los a una expedició a Olot. 10 de maig
1914 Carta de l'Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona a l'alcalde de
Granollers per a que faci entrega dels oficis adjunts a Pedro Roig i Miquel Carcas,
propietaris d'una agència de transports. 14 de maig
1914 Carta de la Cámara Oficial y Sindicato Agrícola del Distrito de Arenys de Mar, a
l'alcalde de Granollers, demanant-li la seva adhesió per demanar al Govern la
creació d'una estació de Patologia Vegetal i Terapéutica Agrícola i fer un Centre de
Consulta pels agricultors. 17 de maig
1914 Nota del Centro Cooperativa de pescadores de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, informant que la sortida de la coral prevista, s'ha aplaçat fins el dia 28
de maig. 17 de maig
1914 Carta del Registro Fiscal de Pueblos de l'Administración de Contribuciones de la
Província de Barcelona , a l'alcalde de Granollers, per tal de que notifiqui als
afectats, Federico Torras, Juan Serra Arada, Pedro Carranca, Francisco Torras,
que enviïn a aquesta administració les seves cèdules complimentades. 18 de maig
1914 Carta de Instal·lacions Eléctricas W. Lazzoli, a l'Ajuntament de Granollers, oferint
els seus serveis per a la il·luminació de la festa major. 18 de maig
1914 Nota del Gobierno civil de la Província de Barcelona, Servicio de Indústria y
comercio, a l'alcalde de Granollers, demanant que entregui uns plecs a una relació
de persones que es detallen al marge de la carta. 20 de maig
1914 Carta del Juzgado Municipal a l'alcalde de Granollers informant sobre la reclusió
de Maria Pintat Torras durant 35 dies. 15 de maig
1914 Carta del secretari del Instituto Geográfico y Estadístico, Sección de Estadísticas,
a l'alcalde de Granollers, per tal de consignà les dues còpies del full de
nomenclàtor en un termini de 5 dies. 25 de maig
1914 Invitació de l'Asociación Benéfico-Instructíva Moncada, a l'alcalde de Granollers, a
les festes que organitza l'associació. Aprofiten per demanar que es col·loqui el
programa d'actes en un lloc visible. 25 de maig
1914 Carta de la Casa de los Secretarios, Bayer Hermanos y Compañía, adreçada a
Francesc Güells on adjuntava uns documents de 1859. 27 de maig
1914 Carta de l'Alcalde de Vilafranca del Penedès, a l'alcalde de Granollers, demanant
el compliment reglamentació imposada als venedors ambulants. 27 de maig
1914 Carta de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, Red
Catalana, a l'alcalde de Granollers, informant que han rebut l'acord de l'Ajuntament
de Granollers pel que fa al trasllat de la via fèrria i de l'estació de la seva ubicació
actual. 2 de juny
1914 Carta de l'arquitecte municipal a l'alcalde de Granollers on respon al procediment a
seguir per la construcció de la xarxa general de clavegueram. 2 de juny
1914 Ofici del rector de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers, convidant a l'alcalde
de Granollers a la processó del Corpus Christi. 3 de juny
1914 Ofici del secretari de l'ajuntament d'Olot en que dona les gràcies a l'alcalde de
Granollers per la visita a Olot acompanyant la coral i li demana que contesti un
document adjunt. 6 de juny
1914 Nota de lla Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, requerint la presentació del Recuento General de
Ganaderia al trobar-se fora de termini. 8 de juny
1914 Carta de la Farmàcia Comas que reclama a l'alcalde de Granollers les factures de
receptes facilitades a beneficències domiciliàries i a la Guradia Civil per no estar
incloses a la dotació anual. 9 de juny
1914 Ofici del secretari del Gobierno Civil, José Die i Mas, a l'alcalde de Granollers,
enviant-li un full, adjunt, d'estadística sobre Granollers.

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de correspondència rebuda per cronologia (1912- 1915)
Actualitzat el novembre de 2014

Pàg. 48

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

2690

1914

1914 Nota de la Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, demanant que se li entregui a Juan Sitges, veí de
Granollers, un full. 10 de juny
1914 Carta de l'Alcaldia de Granollers, Negociat de Governació, demanant al capità de
la Fuerza Destacada de la ciutat que cedeixi un piquet del seu esquadró per
assistir a la processó que sortirà de la Parròquia. 10 de juny
1914 Carta de la junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la
Mendicidades, donant-li un toc d'atenció per no complir amb l'impost del 55 sobre
espectacles públics que ha de percebre la dita junta. 12 de juny
1914 Ofici del cap de secció d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Granollers, dirigit a
diversos ciutadants i notificant a la S.A. Energía Eléctrica de Catalunya, sol·licitant
autorització per instal·lar electricitat i puguin fer al·legacions si ho creuen oportú.
12 de juny
1914 Carta de la Diputació de Barcelona a l'alcalde de Granollers, requerint el pagament
del primer i segon trimestre del Repartimiento provincial de l'any en curs. 12 de
juny
1914 Carta de la Compañía de Asfaltos Naturales de Maestu-Leorza a l'Ajuntament de
Granollers proporcionar els preus de venda dels seus productes. 15 de juny
1914 Carta de Manuel Gonzàlez Caballos a l'alcalde de Granollers, José Tardà Morera,
reclamant la revisió de la certificació dels sous i altres, a l'administración de
Contribuciones de la Província de Barcelona. 15 de juny
1914 Carta del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
informant sobre l'estat de la façana de la casa núm. 51 de la Plaça del Ganado,
km 29 de la Carretera de Barcelona a Ribas, aconsellant que es desmunti amb
gran precaució per evitar accidents de trànsit. 15 de juny
1914 Carta de l'alcalde de Barcelona informant a l'alcalde de Granollers, de les
conclusions de la reunió del ajuntament, celebrada a Madrid el 31 de maig de
1914, demanant-li si accepta o no les dites conclusions. 16 de juny
1914 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers dirigit a l'alcalde de
Granollers, comunicant el litigi de Mariano Perlans Vicens, de Granollers, contra
Mariano Sobrevia Oviedo. 16 de juny
1914 Carta del Gobierno Civil de Barcelona, Departamento de Sanidad, on comuniquen,
a l'Ajuntament de Granollers, la queixa dels sotsdelegats de Medicina i Farmàcia,
del partit judicial de Granollers dirigida al president de la Junta de Laboratori del
Partido de Granollers. 17 de juny
1914 Carta de Guillermo Trúninger & Co. al secretari de l'Ajuntament de Granollers
reclamant un pagament d'una factura d'abril. 18 de juny
1914 Carta de Weike Martin Merkel d'Hamburg, comunicant a l'Ajuntament de
Granollers que ha girat una lletra de 600 pessetes corresponents a la factura del 6
de febrer de 1914, inclou el dibuix de la fàbrica i dades interessants com l'adreça
telegràfica i telèfon. 19 de juny
1914 Carta del Consejo Superior de Protección a la Infancia y Repressión a la
Mendicidad, per l'alcalde de Granollers, sol·licitant informació sobre els
espectacles públics de la població per cobrar l'impost del 5% sobre aquests. 20 de
juny
1914 Carta de El Ingeniero, Fiel Contraste de Pesos y medidas de la Província de
Barcelona dirigida al secretari de l'Ajuntament de Granollers, proposant-li instal·lar
una oficina permanent degut a la capitulació de Granollers. 22 de juny
1914 Carta de l'empresa Marcelino Albiol, a l'alcalde de Granollers, reclamant el
pagament d'una factura, inclou resposta en nom de l'alcalde. 25 de juny i 4 de juliol
1914 Carta de Obres Públiques a l'alcalde de Granollers, demanant omplir els
impressos adjunts encomanats per la División Hidráulica, així com informació
sobre l'aprofitament i usos de les aigües públiques. 27 de juny
1914 Carta d'Estanislao Flores, advocat, sol·licitant al secretari de l'Ajuntament de
Granollers, unes adreces que s'informaran en un full que adjuntava la carta i que
es retornaría. 27 de juny
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1914 Carta del Gobierno Civil, Negociado Indústria, ordenant l'entrega al destinatari d'un
plec tancat. 30 de juny
1914 Carta de la Junta de Reformas de Granollers y de la Construcción del nuevo
Hospital Asilo, a l'acalde de Granollers, demanant que li envií l'expedient per
aixecar l'antic cementiri. 2 de juliol
1914 Escrit de l'alcalde comunicant que, mitjançant el Gobierno de S.M. el Rey, ha estat
anomenat alcalde de Granollers. 2 de juliol
1914 Carta del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers, a l'Ajuntament de
Granollers, demanant un informe d'empadronament de Tomàs Serra per
manament del Juzgado de Gerona. 4 de juliol
1914 Carta de José Solá, en que acredita el pagament d'una factura adjuntada. 5 de
juliol
1914 Factura de Marcelino Albiol, Fábrica de lámparas y Artículos para toda clase de
alumbrado, a l'Ajuntament de Granollers, per ordre del Banco Alemàn
Transatlàntico. 6 de juliol
1914 Carta de l'Administración de Constructores, a l'alcalde de Granollers, demanant-li
que remeti un ofici a Juan Giné i li comuniqui la ressolució de l'expedeint en que
ha de dissoldre la cèdula requisada a aquest. 7 de juliol
1914 Carta de J. García Sala, a l'Ajuntament de Granollers, que en compliment del
contracte amb el dit ajuntmanet, per rebre ajuda per l'ensenyança de Batxillerat,
designa a Miquel Aragay Brugada, mestre superior, en comptes de Jorge Orfila. 8
de juliol
1914 Carta de Miquel Blanxart, successor de Felipe Parera, informant a José Tardà
Morera, alcalde de Granollers, de la impossibilitat de seguir subministrant aigua
pel rec públic. 9 de juliol
1914 Ofici de l'Administración de Propiedades e Impuestos de la Província de
Barcelona, a l'acalde de Granollers, adjuntat amb un model d'estadística per
complimentar l'estat dels cotxes i automòbils de viatgers i carros de mercaderíes
per tal de classificar-los si han de pagar l'Impost de Transport. 9 de juliol
1914 Carta de la Alcaldia de Barrio de Castejón, de Navarra, a l'acalde de Granollers,
comunicant-li que no han trobat el registre de naixement, al Registre Civil, de
Pascual Vidosa Esteva (Estebán), el qual ho demanà el dia 30 de juny del corrent
per certificar la seva minoria d'edat i poder treballar legalment mitjançant un
permís patern, adjuntat a la carta, i signat per la seva mare, viuda, Fidela Esteva
Urgel. 10 de juliol
1914 Carta de Marcelino Albiol, de Aparatos Bul·lo, on fabriquen aparells i materials per
l'enllumenat, lampisteria, metal·listeria, electricitat i gas, adreçada a Antonio
Cunilleras, de l'Ajuntament de Granollers, comunicant que no s'ha fet efectiu el
cobrament d'una lletra per gir bancari. 11 de juliol
1914 Carta de la Junta Nacional on demana, a l'acalde de Granollers, cooperació
econòmica a fi de poder tirar endavant un homenatge al sacerdot Benito Pérez
Galdós, que oficià misses a Granollers. 11 de juliol
1914 Escrit de l'empresa Bayer Hermanos y Cia., dirigit a l'Ajuntament de Granollers en
que acredita una factura. 13 de juliol
1914 Carta del Ingeniero Fiel Contraste de Pesos y medidas, a Francisco Güells (Guell),
de l'Ajuntament de Granollers, comunicant-li que s'ha remès la seva anterior carta,
a Madrid, a la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, per informar
de la disposició de l'ajuntament a instal·lar oficines a la ciutat. 14 de juliol
1914 Carta de la Asociación La Unión Liberal de Granollers, dirigida a l'alcalde on el
conviden a una vetllada. 14 de juliol
1914 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona, a
l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'existència i l'actual
funcionament, si s'escau, de la fàbrica de Juan Vila i Roca. 14 de juliol
1914 Carta de la Inspección y Contraste de Pesos y Medidas on li envien a l'alcalde de
Granollers una factura dels drets de les peses i aparells de pesar existents a les
dependències de l'Ajuntament. 14 de juliol
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1914 Carta de la Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona, a
l'Ajuntament de Granollers, per a que el consistori envií els seus apèndix
d'amillarament en un plaç de 20 dies, a més de pagar una multa per no enviar un
informe anterior en el plaç indicat. 15 de juliol
1914 Carta de la creu Roja de Granollers, a l'alcalde de Granollers, demanant que
concedeixi als integrants de la Brigada de Camilleros, l'exempció d'allotjament de
tota classe de força armada. 15 de juliol
1914 Ofici de l'alcaldia de Badalona, dirigit a l'alcalde de Granollers, on sol·liciten
certificat de residència de Carmen Clarà Gisbert. 18 de juliol
1914 Carta de l'Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona, a
l'Ajuntament de Granollers, on sol·liciten que enviïn els apèndixs de Amillaramient
els quals encara no han sigut enviats i si no s'envien en 3 dies enviaran a un
Comisionado a recullir-los. 20 de juliol
1914 Carta d'Obras Públicas de la Província de Barcelona, adreçada a l'alcalde de
Granollers, comunicant-li que informi del dia i l'hora en que es retiraran els puntals
de la casa de Garrell, al Carrer Palma, perquè perjudica al trànsit per la carretera.
21 de juliol
1914 Carta de La Unión Liberal, a l'alcalde de Granollers, convidant-lo a ell i a la Junta
de Govern que presideix a l'examen dels alumnes de l'escola d'aquesta
associació, el dia 26 de juliol. 22 de juliol
1914 Ofici de l'enginyer José Calcertany, del Cuerpo Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Província de Barcelona, dirigita a l'alcalde de
Granollers, demanant permís per a la construcció d'un pou. 24 de juliol
1914 Comunicat de la Mancomunitat de Catalunya on envia una relació de les peticions
de les vies de comunicació i que es posi la dita relació a la taula d'anuncis oficial
de la casa consistorial de Granollers. 31 de juliol
1914 Ofici del Juzgado Municipal de Granollers, dirigit a l'alcalde de Granollers, en
relació a la reclusió de Jesús Sabater Balsells pel judici de faltes per ús d'armes
sense llicència, acompanyat l'ofici de la Prisión Preventiva de Granollers d'haver
complert la condemna. 19 de gener i 19 de febrer
1914 Expedients de les actuacions judicials de Severo Sabatè Balsells i Maria Balsells
Guash en relació al delicte d'insults i agressió a un parella de la Guàrdia Civil,
instruït pel Jutjat d'Instrucció de Granollers. Març-juliol
1914 Carta relativa a l'exempció d'una subhasta per l'estat. 27 de març de 1914
1914 Carta de l'enginyer de la Inspección Técnica y Administrativa de Ferrocárriles, 2ª
División, atorgant permís al senyor José Pibernat per a la construcció d'una tanca
en el seu hort del carrer Girona, llindant amb la via del tren. 22 d'abril
1914 Cartilla i targeta postal del coronel-director del Depósito de Sementales de
Hospitalet, dirigida a l'alcalde de Granollers, on es sol·licita l'informe sobre els
beneficis de la parada de sementals de la comarca. 8 i 30 de juliol
1914 Tres cartes del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers, a l'alcalde de
Granollers, preguntant si Tomàs Ferrà Farreny resideix a Granollers, a la carretera
de Caldes núm. 2, ja que esta en busca i captura per casos pendents amb la
justícia. 31 de juliol
1914 Ofici del director de l'estació de Granollers del cos de telègrafs, retornant el plànol
de Granollers a l'alcalde. 1 d'agost
1914 Ofici sol·licitant un certificat demanat pel Negociat de Transportes de la
Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona, a l'alcaldia de
Granollers, sobre el transport d'una tartana amb cavalleria per a portar passatgers.
5 d'agost
1914 Carta de l'alcaldia de Moyà, a l'alcalde de Granollers, per tal de que fixi el
programa de Festes Majors de Moyà en els llocs acostumats de la ciutat. 8 d'agost
1914 Ofici de la Jefatura de Obras Públicas, dirigit a l'alcalde de Granollers, on s'adjunta
en 5 exemplars de l'ordre de la Dirección General de Obras Públicas, publicada al
Boletín Oficial de la Província, amb relació al Pla de reparació de carreteres amb
10 anys. 8 d'agost
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1914 Carta de l'alcaldia de Granollers comunicant que en un plaç de 5 dies es clausurin
els corrals del carrer Sans núm. 28 per no complir les normes de Sanitat. 10
d'agost
1914 Carta de la Secció de Comptes Municipals del Govern Civil de Barcelona a
l'alcalde de Granollers, José Tardà Mora, demanant-li que convoqui la Junta
Municipal per a l'aprovació del pressupost extraordinari. 11 d'agost
1914 Relació de materials necessaris, amb el seu respectiu cost, per reparar la màquina
de desinfectar. 12 d'agost
1914 Ofici de l'alcaldia de Granollers, Negociat d'Instrucció Pública, als directors de las
Escuelas no oficiales de Granollers, recordant-lis l'obligació de fer les vacances al
mes d'agost i advertint que de no ser aixi se'ls exigiran responsabilitats. 13 d'agost
1914 Carta de l'alcalde de Figueras, Mariano Pujulà Vidal, a l'alcalde de Granollers, on li
fa arribar un full demanant preus de diferents articles i pregant-li que li sigui
retornat amb la informació esmentada. 18 d'agost
1914 Ofici del Negociado de Casino y círculos de recreo on demanen a l'alcalde de
Granollers que els hi faci arribar als presidents del Casino de Granollers i al del
Centro Católico els oficis adjunts per retornar-los amb la signatura d'aquests
d'acord s'han rebut. 19 d'agost
1914 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers sol·licitant a
l'Ajuntament de Granollers, l'informe de conducta de Miquel Marimón i Puig. 21
d'agost
1914 Carta amb la factura de l'Impremta de Francisco Borrás, ubicada al carrer
Escudellers Blanchs núm. 10, dirigida a la Comisión de Festejos de Granollers,
demanant 125 pessetes pel dibuix i gravat de l'escut de l'Ajuntament de Granollers
i l'impressió de 100 cartells d'anunci de la Festa Major de Granollers. 22 d'agost
1914 Carta de la Parròquia de San Estabàn de Granollers, dirigida a l'alcalde de
Granollers, per anunciar-li que el dia 31 d'agost al matí es realitzarà un solemne
ofici de Requiem per la mort del Papa Pio X. 24 d'agost
1914 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, donant-li
resposta sobre l'expedient de Maria Viñolas Monfulleda amb el certificat expedit
per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per disculpar el Padrò Municipal de
Granollers. 24 d'agost
1914 Comunicat de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la Província de
Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers, comunicant-li que entregui els
documents adjunts a Maria Grau Pascual i que envií l'acusament de rebuda. 24
d'agost
1914 Carta de la Junta Nacional, per l'Homenatge a Benito Peréz Galdós, dirigida a
l'alcalde de Granollers per demanar-li la subscripció de la ciutat al dit homenatge.
26 d'agost
1914 Carta de la Parròquia de San Estebán de Granollers al comandant militar de la
plaça de Granollers, per tal de comunicar-li que el pròxim dilluns 31 d'agost al matí
es celebrarà un solemne ofici per la mort del Papa Pio X. 27 d'agost
1914 Carta de la Junta de Reforma de Granollers y construccióN del Hospital-Asilo
convidant al comandant militar a la col·locacciócol·locació de la primera pedra del
nou Hospital-asil de Granollers el dia 5 de setembre. 28 d'agost
1914 Resolució de la Sección de Cuentas Municipales del Gobierno Civil de la Província
de Barcelona, dirigida a l'Ajuntament de Granollers, declarant mal tramitat el
pressupost extraordinari de 1914 i demanant que es torni a confeccionar
correctament. 28 d'agost
1914 Carta de l'alcalde de Santa Perpètua demanant a l'alcalde de Granollers la
col·locació a un lloc visible de la ciutat el programa adjunt. 29 d'agost
1914 Ofici del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción de Granollers, dirigit a l'alcalde de
Granollers, sol·licitant informe de la situació econòmica i administrativa del veí
Ramón Palaus Sirvent en expedient de pobresa contra Ramón Sobrevia Oriach.
31 d'agost
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1914 Carta de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, Red
Catalana, dirigida a l'alcalde de Granollers, confirmant l'autorització de la posta en
marxa de dos trens a partir del 6 de setembre i durant els dies de la Festa Major
de Granollers. 31 d'agost
1914 Nota del president de la Diputació Provincial de Barcelona, al president de la Junta
de Reforma de Granollers, informant que Enric Prat de la Riba no podrà assistir a
la col·locació de la primera pedra de l'Hospital Asil de Granollers i ho delega a
Fèlix Pagès la dita representació. 1 de setembre
1914 Carta del director de la Borsa de Treball de Barcelona, dirigida al secretari de
l'Ajuntament Granollers, on sol·licita dades de pobles amb persones sense treball,
repatriades i amb destrucció de collites dins de la província ja que són dades
sol·licitades per la Dirección General de Obras Públicas per conèixer la situació
econòmic-social de la província. 4 de setembre
1914 Carta del Cerimonial de l'Ajuntament de Barcelona, dirigida a l'alcalde de
Granollers, per comunicar-li que l'alcalde de Barcelona no podrà assistir a l'acte
del dia 5 de setembre delegant la representació a Luis Mesa. 4 de setembre
1914 Carta de F. Calado, grabador y esmaltador, Gran Fàbrica de Rótulos de Hierro
Esmaltado y Grabado de todas clases, dirigida a l'alcalde de Granollers, on
l'informen que la comanda de 100 plaques per a carro ja esta preparada per ser
recollida. 5 de setembre
1914 Carta del consell de Presidència de la Mancomunitat de Catalunya, a l'alcalde de
Granollers, per a que exposi a la casa consistorial la relació de les peticions de les
vies de comunicació i de les carretes i camins veïnals del partit de la Junta
Comarcal que es farà el dia 17 de setembre al matí. 5 de setembre
1914 Ofici de la Diputació de Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers, en relació a
l'ingrés al Manicomio de San Baudilio de Llobregat de Maria Viñoles Monfulleda,
de Granollers, a càrrec dels fons d'aquesta província. 5 de setembre
1914 Carta del Negociat de Sanitat, de l'Alcaldia de Granollers, a Rosa Mogas viuda de
Villá, comunicant-li que li seran clausurats els corrals de la seva propietat al carrer
de Sans per ser un focus de pestilència. 7 de setembre
1914 Carta del Negociat de Sanitat, de l'Alcaldia de Granollers, a José Costa
comunicant-li que li seran clausurats els corrals de la seva propietat al carrer de
Sans per ser un focus de pestilència. 7 de setembre
1914 Carta del Negociat de Sanitat, de l'Alcaldia de Granollers, a Martín Raich
comunicant-li que li seran clausurats els corrals de la seva propietat al carrer de
Sans per ser un focus de pestilència. 7 de setembre
1914 Carta de l'empresa El Relámpago, gran establecimiento de pirotécnia dirigida a
José Tardà Mora, alcalde de Granollers, adjuntant-li la facturació del Castell de
focs i traques fetes durant la Festa Major de Granollers de 1914. 7 de setembre
1914 Carta de l'enginyer J. Galan, de Inspección y contrastación de Pesas y Medidas,
informant a l'alcalde de Granollers de que el dia 16 de setembre pasará una
persona per fer efectiva la factura per l'afinació de peses i aparells de l'Ajuntament.
9 de setembre
1914 2 cartes de José A. Torrents, dirigides a Francisco Güells, on demana li sigui
expedit un certificat conforme va prendre possessió de la comptaduría municipal al
juliol-agost de 1914 ja que ho ha d'enviar a l'Apostadero de Cartagena al ser
membre del cos jurídic de l'Armada perquè sinó ho fa dins el plaç el donarán de
baixa del dit cos. 9 i 14 de setembre
1914 Carta del Servei de Vigilància de Granollers on comunica, a l'alcalde de
Granollers, que en el Camino Vallesano al Cafè de Juan Coll, a Granollers, es
jugava als jocs prohibits. 11 de setembre
1914 Ofici del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granollers, a l'alcalde de
Granollers, complint l'exhorta del Jutjat de Girona, sobre un robatori, contra Tomas
Ferrán Farruny a fi de certificar la contribució ha pagar pel processat. 11 de
setembre
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1914 Carta de la Dirección General de Comercio, Indústria y Trabajo, on reclama a
l'alcalde de Granollers una estadística de producció i comerç degudament
realitzada, aquesta és una reproducció d'una comunicació enviada al 28 d'agost
de 1914, tal com s'hi indica. 12 de setembre
1914 Carta de la Diputació Provincial de Barcelona demanant un exemplar de les
Ordenanzas Municipales de l'Ajuntament de Granollers amb la finalitat de crear un
model i proposar-lo als ajuntaments que no en tinguin ordenances. 12 de
setembre
1914 Carta amb la factura de la Diputació Provincial de Barcelona, emesa per a
l'Ajuntament de Granollers, per fer front a diferents despeses provincials. 15 de
setembre
1914 Comunicació del Gobierno Civil de Barcelona, secretaría general número 2447, a
l'alcalde de Granollers, donant autorització a Lluís Serra i Guàrdia per a la
construcció d'una canonada de conducció d'aigua potable des de la carretera de
Caldes fins a Sant Celoni, adjunta plànol i plec de condicions per l'obra. 17 de
setembre
1914 Ofici de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, dirigit a
l'alcalde de Granollers, en relació a l'Impost pel concepte de la tarifa 2ª epígraf 4t
de 1914 i per al primer i segon trimestre. 21 de setembre
1914 Carta de la Administración de Propiedades e Impuestos, a l'alcalde de Granollers,
per tal que li envií els papers de la queixa de l'administrador del impost de
consums sobre l'impost del raïm recaptat per personal aliè a l'administració el 27
d'agost i 1 de setembre de 1914. 21 de setembre
1914 Carta publicitària de Guillermo Trúninger & Co. pel president de la Comisión de
Presupuestos de l'Ajuntament de Granollers oferint les seves màquines d'escriure i
cyclostyle rotatiu per fer còpies. 26 de setembre
1914 Ofici del Archivo General de Protocolos del Distrito de Granollers informant a
l'alcalde de Granollers del nomenament de Manuel Gatell Salá com a arxiver del
dit arxiu. 29 de setembre
1914 Carta de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, Red
Catalana, dirigida a l'alcalde de Granollers, informant que ja s'ha disposat el que
demanava l'Ajuntament de poder accedir als registres d'expedicions de l'estació
dels anys 1912-1913. 29 de setembre
1914 Carta del Gobierno Civil de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas, Negociado de
Electricidad, dirigida a l'alcalde de Granollers sol·licitant-li que notifiqui a una sèrie
de veïns, amb els noms anotats al marge, l'autorització per fer ús del pas sobre els
seus terrenys de la corrent elèctrica. 30 de setembre
1914 Carta del Gobierno Civil de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas, Negociado de
Electricidad, dirigida a l'alcalde de Granollers, sol·licitant-li que exposi durant 30
dies l'anunci de que l'empresa Energia Eléctrica de Cataluña sol·licita l'autorització
per transportar l'electricitat de Granollers a La Garriga. 30 de setembre
1914 Ofici del Instituto de Reformas Sociales de la Delegación Estadística de la 2ª
región, dirigit a l'alcalde de Granollers, demanant informació del preu mig d'articles
de primera necessitat per a la classe treballadora. 30 de setembre
1914 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción, per l'alcalde de Granollers, referent al
certificat de l'acta amb data de 10 de setembre necessària per l'a instrucció d'un
cas de desacatament a l'autoritat. 30 de setembre
1914 2 cartes d'Antolín de Antolín Sardá, dirigides a l'alcalde i secretari de Granollers,
oferint-se com a agent recaptador i executiu d'impostos. octubre
1914 Carta de Joaquin Soler i Vila, de Girona, dirigida a l'Ajuntament de Granollers per
la liquidació d'una factura per la compra de 87 m de vorera. 1 d'octubre
1914 Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, dirigit a l'alcalde de
Granollers, per tal de prendre les mesures necessàries de seguretat per una cursa
de bicicletes, en trams de carretera entre Granollers i Masnou el dia 4 d'octubre. 2
d'octubre
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1914 Carta de l'empresa Centro Comercial Jurídico-Administrativo, de Barcelona,
dirigida al secretari oferint els seus serveis per a la formació de padrons
municipals. 4 d'octubre
1914 2 cartes adjuntant-hi la factura de l'empresa F. Calado, grabador i esmaltador,
Gran Fàbrica de Rótulos de Hierro Esmaltado i Grabado de todas clases, per a
l'Ajuntament de Granollers, pel cobrament de 100 plaques numerades per a
carros. 5 i 9 d'octubre
1914 Ofici de la Sociedad Coral La Floresta de Barcelona comunicant, a l'alcalde de
Granollers, la visita a Granollers el dia 11 d'octubre, per fer una trobada amb les
corals de la ciutat. 5 d'octubre
1914 Carta de J. Cardona, del Laboratorio Químico y Bacteriológico del Partido de
Berga, dirigida al director del Laboratorio Químico y Bacteriológico de Granollers,
sol·licitant-li la remissió de les dades del pressupost anual i de l'organització del
personal del dit laboratori. 13 d'octubre
1914 Ofici del president de la Cámara Oficial de Comercio e Indústriales Valls, dirigit a
l'alcalde de Granollers, demanat-li que publiciti les festes locals a celebrar del 25 al
27 d'octubre. 14 d'octubre
1914 Ofici de la Diputación Provincial de Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers,
sol·licitant l'aportació d'una pòlissa d'una pesseta per tal de poder tramitar
expedient d'internament al manicomi de Bernardo Garriga demanat per la seva
esposa. 15 d'octubre
1914 Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, secció de Cuentas
Municipales, núm, 1313, dirigit a l'alcalde de Granollers, en contestació a la
sol·licitud de l'Ajuntament de Granollers de devolució dels comptes municipals. 16
d'octubre
1914 Ofici de l'Administración de Hacienda de la Província de Barcelona, dirigit a
l'alcalde de Granollers per tal que es compleixi la circular núm. 2372, publicada en
el Boletín Oficial de la Província el 21 de setembre de 1914. 16 d'octubre
1914 Ofici del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers, dirigit a l'alcalde,
sol·licitant informe del veí Rafael Ribas Pujol, en sumari per contraban de tabac.
20 d'octubre
1914 Carta de lla Administración de Propiedades e Impuestos de la Província de
Barcelona, a l'alcalde de Granollers, exigint un conjunt d'ordenances que s'han de
substituir durant el pròxim any 1915. 20 d'octubre
1914 Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
Negociado de Electricidad, dirigit a l'alcalde de Granollers, per tal que comuniqui a
la relació de veïns afectats, escrita al marge, el pas de la línia elèctrica de
Granollers a La Roca, també s'adjunta anunci a exposar 30 dies al consistori en
relació al transport de la dita línia elèctrica. 20 d'octubre
1914 Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
Negociado de Carreteras, dirigit a l'alcalde de Granollers, en relació a la
construcció del pont sobre el riu Congost, sol·licitant el llistat dels propietaris de les
finques afectades. 21 d'octubre
1914 Comunicació de la Administració de Contribuciones de la Província de Barcelona
on confirma, a l'alcalde de Granollers, que pot redactar els padrons municipals
segons l'article 24 del Reglamento de 1894. 22 d'octubre
1914 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Intstrucción de Granollers demanant, a
l'alcalde de Granollers, el padró de N. Farrerons Mauri. 25 d'octubre
1914 Carta de l'Alcaldia Constitucional de Lliçà de Munt, dirigida a l'alcalde de
Granollers, referent a la construcció de cases consistorials al dit terme de Lliçà de
Munt. 26 d'octubre
1914 2 cartes de l'empresa Martí Merkel-Bilbao, Artículos Técnicos para la Indústria,
dirigides a l'alcalde de Granollers, en relació, la primera, a un carrec per la compra
de material i, la segona, a una devolució de factura impagada enviant lletra de
pagament per gir postal. 26 i 31 d'octubre
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1914 Carta del professor José Anglada donant la informació demandada per
l'Ajuntament de Granollers en relació a la utilitat d'introduir el francès i la
gimnàstica sueca a la seva escola, una de las Escoles Nacionals, i aprofita per
sol·licitar que es solucioni el problema dels locals on estan instal·lades les escoles.
28 d'octubre
1914 Ofici de Estanislao Flores y Márquez, advocat, dirigit al secretari de l'ajuntament
de Granollers, Sol·licitant l'adreça del domicili d'alguns veïns en una nota adjunta.
30 d'octubre
1914 Carta de la comissión Organizadora de Funicionarios Municipales, de la
Asociación Regional Catalana, dirigida al secretari, per tal que sol·liciti, mitjançant
instància dirigida al Ministro de Gobernación, l'aprovació del projecte de Bases de
la carrera de secretaria. 31 d'octubre
1914 Comunicació de la Vigilància de Granollers, dirigit a l'alcalde de Granollers, on
l'informa de que al Cafè de Juan Coll es practicaven jocs prohibits. 1 de novembre
1914 2 cartes de l'Alcaldía de Granollers, una dirigida a Onofre Castellet, cap de la
vigilància de Granollers i l'altra adreçada a Joaquin Catafal, segon cap de la
vigilància de la vila, on se'ls ordena que exerceixin major control i vigilància a la
pràctica de jocs prohibits. 2 de novembre
1914 Carta de l'empresa Memorandum, Alumbrado de Poblaciones S.A., dirigida al
senyor Güells, de l'Ajuntament de Granollers, en resposta a una carta anterior per
informar dels ingressos d'aquesta societat a Hisenda en concepte de l'impost de
l'enllumenat. 2 de novembre
1914 Carta del mestre Baque Grané, de la Escuela Nacional de Niños de Granollers,
dirigida a l'alcalde de Granollers, exposant les deficiències que hi ha a l'escola. 2
de novembre
1914 Ofici de la Diputació Provincial de Barcelona, dirigit a l'alcalde de Granollers,
sol·licitant la devolució d'un certificat sobre preus mitjos de venda a la vila a la
Comissió Provincial. 4 de novembre
1914 Carta de la Dirección General de Comercio, Indústria y Trabajo, a l'alcalde de
Granollers, sol·licitant els documents restants dels mesos de gener a juny per fer
una estadística comercial. 6 de novembre
1914 Carta de Maria Pont, mestra d'escola, a l'alcalde de Granollers, en contestació a la
seva petició del 22 d'octubre, comunicant-li que de la dita petició només es poden
fer càrrec els pares de les nenes. 6 de novembre
1914 Carta de l'Alcaldia de Granollers, Negociado de Sanidad, en que es demana que
s'informi de tots els casos de malalties infeccioses a A. Manuel, a Juan Pedra, a B.
Viladum, i a Francisco Fontelevita, qui signen al marge com a acusament de
rebuda del duplicat d'aquesta carta. 7 de novembre
1914 Ofici de la Abogacia del Estado, dirigit a l'alcalde de Granollers, demanant-li
informació sobre J. Vallhonesta i P. veí de Granollers. 9 de novembre
1914 Carta de Juan P., de Barcelona, dirigida a l'alcalde de Granollers, per demanar-li
que envií les notificacions als interessats i que retornin les cèdules signades per
aquests immediatament per arxivar-les als respectius expedients. 10 de novembre
1914 Correspondència rebuda de la Jefatura Superior de Policia relatiu a examinar
l'enviament d'explosius i armament.
1914 Correspondència rebuda de l'Aduana Nacional de Barcelona referent a temes de
transports de begudes alcohòliques
1914 Correspondència rebuda del Consejo Provincial de Fomento relatiu a les
actuacions a portar a terme per combatre les plagues del camp.
1914 Correspondència rebuda de l'Administració de loteria de Granollers, relatiu a
temes de loteria
1914 Correspondència relativa al reclutament per el servei militar de gener a maig 1914
1914 Correspondència relativa al reclutament per el servei militar de juny a desembre de
1914
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1914 Carta de l'empresa Guérin y Comas, a l'alcalde de Granollers com a president de
la Junta de Cárceles de Granollers, notificant-li el pagament d'uns diners. 12 de
novembre
1914 Carta de la Delegación de Hacienda de la Província de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, informant que en el període d'un mes han d'ingressar el deute comès
en el primer trimestre de consums de 1914. 12 de novembre
1914 Carta del president accidental de la Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona, dirigida a l'alcalde de Granollers, en relació a les eleccions a la
Càmara. 13 de novembre
1914 Carta de l'Alcaldía Constitucional de Sabadell, a l'alcalde de Granollers, per tal que
entregui als propietaris de les matrícules de carros núm. 283 i núm. 226 un
exemplar de les papeletes de citació havent de retornar els duplicats d'aquestes
signats pels dits propietaris. 16 de novembre
1914 Carta del gobierno Civil de la Província de Barcelona, dirigida a l'alcalde de
Granollers, informant-li que s'ha autoritzat a la Unión Velocipédica Española a
realitzar la celebració d'una cursa de bicicletes de Mollet a Vic el dia 22 de l'actual.
19 de novembre
1914 Ofici del secretari del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, secretari
general, remetent instàncies de diverses persones interessades en el concurs de
corredoria de l'Ajuntament de Granollers. 19 de novembre
1914 Carta de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona agraint a l'alcalde de
Granollers que facilités que el representant de la Cambra, José Ribas, fos el
president de la Mesa del Col·legi electoral en les eleccions de 4 membres
d'aquesta Cambra. 20 de novembre
1914 Carta del Gobierno Civil de la Província de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
Negociado de Carreteras, dirigida a l'alcalde de Granollers, instant a que expongui
públicament i durant 15 dies la relació dels propietaris afectats per l'expropiació de
terres amb motiu de la construcció d'un pont sobre el riu Congost. 24 de novembre
1914 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción de Granollers, dirigida a l'alcalde
de Granollers, sol·licitant que li sigui enviada una certificació acreditada de la
contribució de Rafael Ribas Pujol, que viu al número 45 del carrer de l'Alba de
Granollers. 27 de novembre
1914 Carta de Cristóbal Massó, advocat, al secretari de l'ajuntament de Granollers,
comunicant-li que s'ha posat a la venda el volum 3 del Anuario de Derecho
Municipal. 1 de desembre
1914 Carta de l'Editor Alberto Martin, a l'alcalde de Granollers, per entregar-li la
comanda dels volums 3r i 4t de la Geografía General de Catalunya i dos mapes de
Catalunya. 2 de desembre
1914 Carta del secretari general de la Unión Velocipédica Española, a l'alcalde de
Granollers, informant de la celebració d'una cursa de bicicletes que es va
suspendre el dia 22 de novembre i que es celebrarà el dia 8 de desembre. 3 de
desembre
1914 Nota de la Comisión Provincial de Barcelona, a l'alcalde de Granollers, demanant
que els hi siguin enviats els certificats de preus de subministres. 3 de desembre
1914 Ofici del president de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona,
dirigit a l'alcalde de Granollers, en relació a l'adopció d'un nen abandonat per part
d'un matrimoni de Granollers, Helio Gispert i Dolores Reverter. 3 de desembre
1914 Carta de la Prisión Preventiva de Granollers, a l'alcalde de Granollers, notificant-li
la posada en llibertat d'Antonio Mainova Rusiñol. 3 de desembre
1914 Ofici de l'Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona,
Negociado de Territorios y Pueblos, dirigit a l'alcalde de Granollers, sol·licitant-li la
rectificació del repartiment de la riquesa rústica per a l'any 1915 el qual s'adjunta a
aquest ofici. 4 de desembre
1914 Carta del president de la Junta del Laboratorio Químico Bacteriológico del Partido
de Granollers comunicant-li, a l'alcalde de Granollers, que necessita un ajudant
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al laboratori i demanant que l'informin de a qui ha de contractar. 5 de desembre
1914 Carta del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción, dirigida a l'alcalde de Granollers,
per a que possi en disposició de la 1a Sección de la Audiéncia Provincial de
Barcelona i Relatoria de Juan García Rubio contra Juan Vallés Puyolai Bega pel
robatori a l'anterior i per tinència d'objectes per robar. 5 de desembre
1914 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona, a l'alcalde de
Granollers, comunicant-li de part del director del Laboratorio del Partido de
Granollers la impossibilitat de realitzar anàlisis bacteriològics de les aigües per la
manca del material necessari el qual es cita en aquesta mateixa carta. 7 de
desembre
1914 Ofici de l'Administración Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona, a l'alcalde
de Granollers, requerint el lliurament de l'inventari dels efectes timbrats i l'inventari
de les lliurances especials per a la premsa que consten als magatzems de la
Compañía Arrendataria de Tabacos. 9 de desembre
1914 2 Oficis del Juzgado de 1a Instáncia e Instrucción de Granollers, a l'alcalde de
Granollers, sol·licitant certificat acreditatiu de la contribució i altres conceptes de
Joaquin Riviere Casals. 9 de desembre
1914 Ofici del cap de la Prisión Preventiva de Granollers, a l'alcalde de Granollers,
demanant facilitats per traslladar a la presó de Terrassa a varis reclusos dels quals
s'adjunta certificat mèdic. 11 de desembre
1914 Carta de la Diputació Provincial de Barcelona, a l'alcalde de Granollers,
comunicant-li que té fins al dia 31 de desembre, com a a termini màxim, per a
ingressar l'import del 3r i 4t trimestre del repartiment provincial de l'any 1914. 12
de desembre
1914 Carta del Juzgado de 1a Instáncia e Instrucción, a l'alcalde de Granollers, per tal
de que novament torni a donar coneixement a la contestació de l'ofici del domicili
de Tomas Serra Farners i de Miguel Figuera Llivé. 12 de desembre
1914 Carta del Juzgado de 1ª Instáncia e Instrucción, a l'alcalde de Granollers,
comunicant-li la desaparició d'un home des del dia 4 de desembre, inclou la
descripció detallada del dit individu. 12 de desembre
1914 Carta de la Compañía Arrendataria de Tabacos, a l'alcalde de Granollers,
demanant-li informació d'on esta dipositat el carro-tartana i la cavalleria confiscats
per la Guàrdia civil el dia 28 de novembre a Sant Celoni. 13 de desembre
1914 Carta del Juzgado de 1ª Instáncia e Instrucción, a l'alcalde de Granollers,
demanant-li que la bicicleta que s'adjunta sigui entregada a la Secretaría del
senyor Guardiola, del Juzgado de Instrucción de la Concepción de Barcelona. 14
de desembre
1914 Carta del Juzgado de 1ª Instáncia e Instrucción a l'alcalde de Granollers, i enviantli més tard una carta a l'afectat, aquí adjunta, per tal d'anunciar-lis el trasllat
d'aquest Jutjat al primer pis del carrer Palma de Granollers a partir del 1 de gener
de 1915 . 14 de desembre
1914 Invitació de la Parròquia de San Estebán de Granollers, a l'Ajuntament de
Granollers, per a que assisteixin a les misses de Nadal. 16 de desembre
1914 Comunicat de la Administración de Contribuciones de la Província de Barcelona,
Registro Fiscal de Pueblos, a l'alcalde de Granollers, remitent-li aprovada la llista
d'impostos d'edificis i solars i comunicant-li que reculli els rebuts d'aquestes
oficines, omplerts i segellats, i els retornin a aquesta administració. 18 de
desembre
1914 Carta de l'Alcaldia de Las Franquesas del Vallès, a l'alcalde de Granollers,
sol·licitant-li que s'entregui un exemplar de les dues paperetes que s'adjunten a
José Brutau Gispert. 21 de desembre
1914 Ofici de l'Administració Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona, a l'alcalde
de Granollers, sol·licitant la presència de l'alcalde, de l'administrador i del secretari
de l'Ajuntament en l'inventari anual de tabacs. 24 de desembre
1914 Comunicat de la Mancomunitat de Catalunya, Presidència, a l'alcalde de
Granollers, en relació a les sol·licituds de reclusió de dements. 26 de desembre
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1914 Ofici de l'alcalde de Granollers, dirigit a Juan Gou mingot, qui rep duplicat,
prohibint-li l'enderrocament de la Creu de Palou, de data de 23 d'octubre de 1914 i
Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona comunicant el recurs
interposar al dit Juan Gou, de data 26 de novembre i, finalment, ofici del mateix
organisme reclamant al demandat còpia de la compra-venda de la finca. 30 de
desembre
1914 Comunicació de l'alcalde de Granollers, dirigida a Juan Marqués, qui rep duplicat,
pel seu cessament en el càrrec de funcionari de l'impost sobre consums a partir de
l'1 de gener de 1915. 31 de desembre
1914 Comunicació de l'alcalde de Granollers, dirigida a Juan Canal, qui rep duplicat, pel
seu cessament del càrrec d'administrador de l'impost sobre consums, a partir de
l'1 de gener de 1915. 31 de desembre
1914 Comunicació de l'alcalde de Granollers, dirigida a Feliu Deite, qui rep duplicat, pel
seu cessament del càrrec de caporal de l'impost sobre consums, a partir de l'1 de
gener de 1915. 31 de desembre
1914 Comunicació de l'alcalde de Granollers, dirigida a Elias Matias, qui rep duplicat,
pel seu cessament del càrrec de vigilant de la zona fiscal de l'impost sobre
consums, a partir de l'1 de gener de 1915. 31 de desembre
1914 Comunicació de l'alcalde de Granollers, a Justo Pagès, qui rep duplicat, pel seu
cessament del càrrec d'aforador de l'administració de l'impost de consums, a partir
de l'1 de gener de 1915. 31 de desembre
1914 Carta de l'alcalde i secretari de l'Ajuntament de Barcelona, dirigida a l'alcalde de
Granollers, demanant-li l'adhesió a un projecte de llei que es presentaria a les
Corts, el qual permetria l'establiment de zones neutrals per a l'expansió comercial i
industrial. desembre
1914 Cartes de l'empresa de l'empresa Guillermo Trúninger y Cia. reclamant el
pagament de factures pendents per tal de liquidar el deute de dates de 15 de juliol,
18 d'agost, 18 de novembre i 18 de desembre. juliol-desembre
1914 Comunicat de l'Ajuntament de Granollers a A. Banyoles per preguntar-li si es
indispensable la intervenció d'un notari per un emprèstit de 1500 pessetes
responent-li aquest, a la pròpia comunicació, que no es precisa de la intervenció
de notari.
1914 Carta de Francisco Lòpez, de la Comandància General del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, a l'alcalde de Granollers, oferint la venda d'un llibre que ha escrit.
1914 Telegrama del Consell de Ministres felicitant a l'alcalde de Granollers per l'acord de
neutralitat.
1914 Telegrama del governador a l'alcalde de Granollers demanant l'adreça de la
domèstica Antonia Daina.
1914 Telegrama de Valdiviero Valéncia, des de Barcelona, comunicant als secretaris del
partit el trasllat dels secretaris dels pobles, els quals tenen una rebaixa per al
viatge i l'Assamblea de la cort en el passatge de tercera classe.
1914 Telegrama de la Asociación Electricista de Barcelona, a l'alcalde de Granollers,
informant de la falta de material elèctric.
1914 Telegrama del governador a l'alcalde de Granollers, comunicant el nomenament
de José Tardà com alcalde per ordre del Ministro de Gobernación.
1914 Telegrama de Raspall, dirigit als alcaldes, per comunicar i excusar-se de no poder
assistir a una comissió.
1914 Telegrama de la Dirección General del Tesoro, al delegat d'Hisenda, o a l'alcalde
de Granollers, requerint que les butlletes del sorteig de Nadal no venudes siguin
retornades.
1914 Telegrama del Delegado de Hacienda de Barcelona, a l'alcalde de Granollers,
sol·licitant la seva presència per tal de fer recompte de els existències de llumins a
la seu de la delegació subalterna.
1914 Ofici del departament de Sanitat del Govern Civil on informen a l'inspector
provincial de sanitat de les condicions higièniques de l'escorxador
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de les Franqueses del Vallès i comuniquen que queda sense efecte l'ordre de 23
de juny. 21 de gener de 1914
Guerín y Comas S. en C. envia sol·licitud al Sr. Alcalde de Granollers per passar al
cobro d'una lletra per valor de 182'20 pts. 23 d'abril.
Carta de El cap de la Sección de Obras Públicas de la Provincia, dirigida a
l'Ajuntament de Granollers. En ella es comunica que han de notificar a uns
propietaris de terrenys que autoritzin a Energia Eléctrica de Cataluña, perquè
puguin transportar electricitat de Granollers a la Garriga. Porta segell de
l'Ajuntament de Granollers. 7 d'octubre.
Carta del Govern Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers dient que la
Comisión de Hacienda es fa càrrec de l'estudi del dèficit anterior a 1913 i que per
tant no és necessari un pressupost extraordinari. 28 de setembre.
Alcaldía de Granollers, Negociado Gobernación, tramet ofici al Sr. Juan Garcia
Sala, Director del Colegio de 2º Enseñanza, comunicant que li retiren la subvenció
que cobrava per aquest càrrec de l'Ajuntament. 27 de gener.
Comunicació de la Corporación Coral La Erato, confirmant a l'Ajuntament de
Granollers la visita que faran i, al mateix temps, la serenata del dia 30 de maig. 24
de maig.
Carta de Baldonero M. Sevilla a l'Alcalde de Granollers oferint-li una revista. 1 de
gener.
Ofici del Gobierno Militar de Barcelona a l'Alcalde de Granollers reclamant
informació testifical d'hereva del seu fill a la senyora Eulàlia Guinart. 2 de gener.
Ofici del Juzgado Municipal de Granollers dirigit a l'Alcalde de Granollers
sol·licitant relació de persones que tributin per territori, industrial, títols acadèmics i
d'altres, d'acord amb la llei del Jurat. 2 de gener.
Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers dirigit a l'alcalde de
Granollers sol·licitant qui era el director del diari El Justiciero. Sumari i denúncia de
Mario de Boet i Bigas. 3 de gener.
Escrit del agent administratiu Sr. Francisco Busón Villagrasa dirigit al Sr. Francisco
de P. Güells, fent-li saber que l'administració li a fet a mans els talonaris de la
Contribución Industrial del ajuntament a fi que siguin complimentats i retornats ja
que estan avisant a tots els que tenen descobert. 5 de gener.
Comisión Provincial de Barcelona reclama a l'Ajuntament de Granollers duplicat
del certificat dels preus dels subministres del mes. 7 de gener.
Carta d'agraïment de la vídua del senyor Juan Fernández Latorre a l'Alcalde de
Granollers per haver-li posat el nom del seu marit al carrer del Rec. 7 de gener.
Ofici de la Diputación Provincial de Barcelona sol·licitant a l'Alcalde de Granollers
si es disposa d'un plànol topogràfic del terme municipal. 7 de gener.
Carta del Diputado a Cortes por Granollers, Sr. Bonaventura, a l'Alcalde de
Granollers perquè manifesti la seva adhesió a la companya per a aconseguir la
zona neutral. Desembre de 1914 amb registre d'entrada. 8 de gener.
Ofici de la Diputación Provincial de Barcelona dirigit a l'Alcalde de Granollers,
reclamant una pòlissa de pesseta per poder donar curs a una instància a nom del
Sr. Miguel Illa i Durán. 11 de gener.
Carta de la Administración de Hacienda de la Provincia de Barcelona a l'Alcalde de
Granollers reclamant l'enviament del padró de cèdules personals. 11 de gener.
Carta del senyor Eduardo Pagés al secretari del Ajuntament de Granollers
sol·licitant quins són els requisits per poder vendre en el mercat l'específic "Grasa
de León". 16 de gener.
Carta de la Junta Directiva de la Exposición Internacional de Industrias Eléctricas y
sus aplicaciones a l'Alcalde de Granollers perquè entregui un ofici a María Palau
Millá i el retorn de la diligència de notificació. 19 de gener.
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1915 Ofici de la Aduana Nacional de Barcelona a l'Alcalde de Granollers per tal que li
entregui la comunicació adjunta a Jaime Bornet, Juan Montañá i Ramón Sobrevía.
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20 de gener.
1915 Carta de la Jefatura de Vigilancia y Seguridad de Sabadell a l'Alcalde de
Granollers demanant-li que li comuniqui les noves plantacions d'ametllers de la
seva localitat per tal de trobar el lladre que va robar 80 ametllers a Barberà del
Vallès. 20 de gener.
1915 Carta del Centro de Administración Municipal a l'Alcalde de Granollers demanant-li
que liquidi les 80 pessetes de l'any 1914 en concepte de les dues comandes
entregades. 21 de gener.
1915 Gobierno Civil de Barcelona remet ofici a l'Alcalde de Granollers adjuntant recurs
contra el pressupost penitenciari, interposat pel vigilant de presons Sr. Cristobal
Benitez. 22 de gener.
1915 Carta de la "Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de
Barcelona" a l'Ajuntament de Granollers perquè faci entrega d'un ofici a Jaime
Pagés Ramis i retorni la notificació. 22 de gener.
1915 Carta dirigida al Ajuntament, del industrial Joaquin Soler i Vilá sol·licitant l'import
total que ha d'abonar sobre la factura de la pedra vorada. 25 de gener.
1915 La Diputación Provincial de Barcelona remet a l'Alcalde de Granollers,
comunicació de la Comisión Consistorial de Barcelona en la que es promou una
Llei que permeti l'establiment de zones neutrals per el benefici del comerç
Indústria i Agricultura de la nostra terra. Demana el suport del municipi. Gener.
1915 El Sr. Joaquín Camp, sotsdelegat de Medicina de Granollers, comunica al Sr.
alcalde de Granollers que la Sra. Montserrat Espí, que practica com a llevadora
sense tenir la titulació corresponent, ha estat denunciada per la Sra. Julia Chacón,
llevadora titular, qui, d'acord amb la llei, no pot exercir fins que legalitzi la seva
situació. En cas contrari, la multaran, segons estableix la Legislación Sanitaria,
fent extensió de denúncia al governador civil i als tribunals de justícia. 2 de febrer.
1915 Carta de Comisiones y Representaciones Francisco Ruiz Goicoechea, de Madrid,
oferint els seus serveis al secretari del Ajuntament de Granollers per la tramitació
d'expedients al "Ministerio de la Guerra". 3 de febrer.
1915 Carta de la Fábrica de Rótulos de Hierro Esmaltado, a l'Alcalde de Granollers,
comunicant-li que pot recollir les 100 plaques per la numeració de carros. 4 de
febrer.
1915 Ofici de la Administración de Hacienda de la Provincia de Barcelona a l'Alcalde de
Granollers per tal de que li envii correctament omplerts els documents adjunts
esmentats. 4 de febrer.
1915 Carta dirigida a l'Ajuntament per part d'un tinent coronel de la Guardia Civil. És per
això que porta un segell de la Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona. El
motiu és informar de que ha pres possessió del càrrec. 4 de febrer.
1915 Carta de El Alcalde de Manresa al de Granollers. El motiu és saber si la
Intendencia Militar abona uns diners procedents d'uns impostos que provenen dels
animals que estan destinats a l'exèrcit, i també de quina manera ho cobren. 6 de
febrer.
1915 Carta de El president de la Junta de Reforma de Granollers y Construcción del
Nuevo Hospital Asilo, informant a José Tarda, Alcalde, que la Diputación Provincial
ha configurat una subvenció per la construcció del Santo Hospital Asilo. La
quantitat és de deu mil pessetes, de les quals dos mil cinc-centes en aquell mateix
any, i la resta a partir del següent. 8 de febrer.
1915 Carta de El Médico, el Dr. Alfredo Canal, dirigida a l'Alcalde. El motiu és fer-li saber
que ha detectat un cas de Viruela i li demana que prengui les mesures sanitàries
oportunes. 8 de febrer.
1915 El Alcalde de Manresa, Sr. Mauricio Fius Palá, sol·licita a l'Alcalde de Granollers, el
preu de venda la carn de corder en aquesta ciutat. Manresa 12 de febrer.
1915 Escrit del Sr. José Martínez Cabero, dirigit al Sr. Alcalde D. José Tardá, demanant
una pròrroga per la seva incorporació a la comptadoria de l'Ajuntament
de Granollers degut a un accident que ha patit, i al mateix temps la sobtada
malaltia del seu sogre, tota vegada que el seu nomenament no ha estat publicat
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a la "Gaceta Oficial", per això també reclama un increment de 1000 ptes. en el seu
sou. Tortosa 17 de febrer.
Carta d'Oriol Martorell del Ajuntament de Barcelona, El Concejal por el Distrito 4º,
a l'Alcalde de Granollers comunicant-li l'enviament d'un informe i demanant-li
l'acús de recepció. 17 de febrer.
Cartes de la Asociación La Unión Liberal de Granollers, la Asociación de los
Amigos de la Fiesta del Árbol, la Parròquia de San Esteban de Granollers i la Liga
de Propietarios de Montornès a l'Alcalde de Granollers i el president de la
Comisión de la Fiesta del Árbol informant-li sobre la seva assistència a la propera
festa de l'arbre, que es realitzarà el dia 21 de febrer. 17-20 de febrer.
Carta de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la
Mendicidad, a l'Alcalde de Granollers, recordant-li que ha de comunicar-lis els
afers que l'afecten. 19 de febrer.
Ofici del Juzgado e Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de Granollers
demanant que l'envii una certificació acreditativa de la contribució pròxima, passat
i present de José Vilaseca i Riera, el qual junt amb la seva mare Angela Rera
Fraginals volen obtenir la declaració d'heretat "ab intestato" del seu difunt marit. 22
de febrer.
Carta de La Federación de Industriales Panaderos de la Provincia de Barcelona
aportant el seu segell. Dirigida a l'Alcalde, denunciant que posi fi i castigui un forn
de pa propietat de Vuida e hijos de Ramón Sobrevia del carrer Joan Prim, 2-4, per
infringir les proporcions i equivalències en la mesura del pa. 24 de febrer.
D. Alfredo Canal, Médico de Granollers dirigeix informe al Sr. José Tardá, Alcalde
de Granollers, comunicant la necessitat de desinfectar la casa número 21 del
carrer Sant Jaume. 26 de febrer.
Carta del Negociado de Carreteras, del Gobierno Civil de Barcelona, a l'Alcalde de
Granollers sobre la llista dels propietaris dels terrenys afectats per la construcció
del pont sobre el Riu Congost. 27 de febrer.
Carta del Instituto Geográfico y Estadístico a l'Alcalde de Granollers reclamant les
certificacions referents a les rectificacions del cens electoral i que s'enviïn abans
del dia 15. 6 de març.
Carta de l'Alcalde de Villanueva y Geltrú a l'Alcalde de Granollers, demanant-li un
exemplar del Reglament Intern de l'Ajuntament. 8 de març.
Carta de Enrique Molas a l'Alcalde de Granollers comunicant-li que el dia 18 de
febrer va prendre possessió del càrrec de notari i ha obert el seu despatx al carrer
del Sastre número 2. 10 de març.
Comunicat d'Obras Públicas a l'alcalde de Granollers on denuncia a Miquel Illa per
fer obres sense la corresponent autorització.13 de març.
Carta de la Alcaldía de Villalonga a l'Alcalde de Granollers demanant certificació
dels bens de Vicenta Petit Sirvent casada amb Simeon Soler Espi per tal de
justificar la pobresa de Emilio Soler Espi. 13 de març.
Carta de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a
l'Alcalde de Granollers, sobre l'entrega d'uns oficis a uns ciutadans de la vila. 13
de març.
Carta del capatàs interí a l'Alcalde de Granollers denunciant a Vicente Gulart per
haver fet una rasa sense autorització. S'adjunta la carta de Obras Públicas de
Barcelona a l'Alcalde de Granollers demanant-li que insti al Sr. Vicente Gulart a
cobrir una rasa que havia fet sense autorització. 13 i 20 de març.
Invitació del Centro Católico de Granollers al Sr. Alcalde de la ciutat, a la vetllada
literari-músical melodramàtica que es durà a terme amb motiu de la Festa de Sant
Josep, Patró de la Societat, el dia 19 a les 9 del vespre. 16 de març.
Carta de l'Alcalde de Vallirana, a l'Alcalde de Granollers, demanant-li que firmi un
justificant d'un viatge, per tal de cobrar les 35 pessetes del seu cost. 17 i 19 de
març.
Carta de la Diputació Provincial de Barcelona a l'Alcalde de Granollers. La finalitat
és fer publicitat sobre un premi que volen donar als fills de famílies de més de 12
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fills i viudes pobres amb fills. 18 de març.
1915 Carta de la Junta del Asilo Cuna del Niño Jesús, a l'Alcalde de Granollers,
demanant-li que firmi el nou Reglament aprovat per la Junta. 20 de març.
1915 Carta de la Administración Principal de Aduanas de San Sebastián a l'Ajuntament
de Granollers perquè entregui un ofici adjunt al propietari d'un cotxe que no ha
pagat els aranzels que resideix al Lladoné, les Franqueses. 20 de març.
1915 Carta de la Inspección Provincial de Sanidad a l'Alcalde de Granollers adjuntant-li
una llista dels industrials que no han remès el paper sanitari i demanant que els hi
comuniqui que el poden entregar a l'alcaldia fins el 10 d'abril. 21 de març.
1915 Carta de Obras Públicas Provinciales a l'Alcalde de Granollers informant que
Martín Reich ha infringit el reglament de conservació i policia de les carreteres a la
Ctra. de Masnou a Granollers i s'exigeix posar la multa corresponent. 22 de març
1915 Carta del Instituto Geográfico y Estadístico de la Provincia de Barcelona, a
l'Alcalde de Granollers, demanant informació d'una llista de ciutadans. 22 de març.
1915 Carta del Juzgado de 1a. Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde,
demanant informació de Juan Garcia i Sala, habitant de Granollers, per tramitar
l'incident de pobresa, instat per ell mateix contra l'Ajuntament. 22 de març.
1915 Carta del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, al Alcalde de Granollers. La
carta és posterior a un telegrama i es refereix al possible reclutament d'emigrants
per anar a treballar a Cuba, cosa que prohibeix taxativament. 24 de març.
1915 Carta de la Secretaría General del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, a
l'Alcalde de Granollers sobre el recurs d'alçada interposat per Juan Garcia Sala,
respecte la nulitat del seu contracte. 25 de març.
1915 Carta del Rector de la Parròquia de San Esteban de Granollers a l'Alcalde,
convidant-lo als oficis de Setmana Santa. 25 de març.
1915 Carta de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a
l'Alcalde de Granollers, demanant-li entregui un ofici a Fidel Ribé i li envii la
cèdula. 27 de març.
1915 Carta del Negociado de Electricidad de Obas Públicas a l'Alcalde de Granollers
adjuntant l'aunci que la S. A. Energias Eléctricas de Cataluña sol·licita autorització
per derivació de la línia circumval·lació de Granollers a la Fàbrica Gibert. Carta del
Cap de Secció del Negociado de Electricidad de la Jefatura de Obras Públicas a
l'Alcalde de Granollers comunicant que notifiqui a Concepción Fàbregas, a Cecilia
Plaûxart i Esteban Riera que la S. A. Energia Eléctrica de Cataluña sol·licita
autorització per imposar servitud forçosa de pas de corrent eléctrica. S'inclou els 3
comunicats dirigits a cada persona. 27 de març i 16 d'abril.
1915 El Sr. Juan Nieto, cap de la Prisión Preventiva de Granollers, posa en coneixement
de l'Alcalde de Granollers, la situació de mal estat de la casa que és totalment
inhabitable, fent-li saber que s'ha reclamat al propietari la rehabilitació, sense
aconseguir-ho, tot hi pagant el lloguer tots els mesos. Demana al Sr. Alcalde un
plaç perquè es porti a terme la rehabilitació o en cas contrari es faci tapiar la porta
d'accés que hi ha entre la Presó i l'habitatge Granollers, 30 de març.
1915 Carta del prevere de la Parròquia de San Esteban de Granollers a l'Alcalde de
Granollers esperant que assisteixin a la solemne recepció del Bisbe. 30 de març.
1915 Instituto de Reformas Sociales - Delegación Estadística, reclama al Sr. Alcalde de
Granollers, contesti estadística que s'adjuntava, amb els preus dels articles que
s'indiquen, tenint cura la unitat de mesura dels diferents articles que poden ser
calculats amb litres. Barcelona 31 de març.
1915 Carta del Obispo de Barcelona a l'Alcalde de Granollers, comunicant-li i convidantlo a la seva visita [pastoral] de la parròquia. 31 de març.
1915 Ofici de la Junta Local de Granollers de la Ciudad de Caspe, dirigit al Sr. Alcalde
de Granollers en el que adjunta anunci de la Feria de Ganado a fi i efecte de que
se li donin publicitat. 1 d'abril.
1915 Carta de l'empresa litogràfica J. Jepús de Barcelona a l'Alcalde de Granollers
preguntant si estan d'acord amb una factura que va enviar. 1 d'abril.
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1915 Saluda del Director de la Compañía de los Caminos de hierro del Norte a l'Alcalde
agraint-li l'ofici remès, núm. 32, relatiu a la presidència del Laboratorio Químico
Bacteriológico. 2 d'abril.
1915 Carta de José Romeu fabricant de raticides oferint els seus productes a l'Alcalde
de Granollers. 4 d'abril.
1915 Carta de la Parròquia de S. Esteban de Granollers, dirigida a l'Alcalde comunicantli la visitia del bisbe de la Diòcesis a Granollers. 4 i 8 d'abril.
1915 Carta de "La Previsión Obrera" de Barcelona al Secretari del Ajuntament de
Granollers sobre si el Sr. Magin Nogués Cotrina encara figura com a empleat de
l'Ajuntament. 6 d'abril.
1915 Ofici de Alcaldia Constitucional de San Martí de Maldá dirigit al secretari del
Ajuntament de Granollers, demanant informació referent del domicili i treball dels
senyor Roque Felip Monfà degut a un deuta de 3 anys de lloguer al senyor Ramon
Berengué Agustí. 8 d'abril.
1915 Carta del "Gobierno Civil" de Barcelona a l'Alcalde de Granollers demanant que
informi sobre el canvi del curs de les aigües residuals que afecta a les aigües del
canal de regants en una finca propietat de la Duquesa viuda de Almera-Alta.
Adjunt la instància corresponent de la Duquesa com a afectada. 8 d'abril.
1915 Carta dirigida a l'Alcaldia de Granollers per la División de Ferrocarriles per
entregar una comunicació que desconeixem. 10 d'abril.
1915 La carta l'escriu el Sr. Alberto Escoda de Barcelona i va dirigida a l'Alcalde. En ella
li explica que vol publicar una guia titulada "Barcelona y sus Poblaciones" on
consten dades estadístiques i monogràfiques, i li demana que li faciliti un
nomenclàtor actualitzat de carrers i places. En agraïment li comunica que quan es
publiqui la citada Guia li regalarà dos exemplars. Barcelona, 11 d'abril.
1915 Ofici del Registro Fiscal Pueblos, dirigit a l'Alcalde de Granollers, on se'l comunica
les ordres de la Secretaria del Ministerio de Hacienda, respecte a l'exempció
d'impostos de la església Parroquial i Casa Rectoral de Granollers. 16 d'abril.
1915 Ofici del conseller provincial de Fomento de Barcelona, Comissaria Regia, a
l'Alcalde de Granollers per tal que li envii un informe amb l'estat del consum de
carn amb la màxima brevetat possible. Ofici del Consejo Provincial de Fomento de
Barcelona, Comisaría Regia, a l'Alcalde de Granollers, insistint en l'enviament de
l'informe de l'estat del consum de carn en un plaç de 5 dies improrrogable. Informe
sobre el consum de carn de la vila de Granollers de 1914 per part de l'Ajuntament
de Granollers. 17 d'abril, 16 i 18 de juny.
1915 Ofici de la Administración del Negociado de Transportes de Barcelona dirigit a
l'Alcalde amb l'objectiu de notificar els senyors Carcas i Roig cèdules, de data 23
d'abril de 1915. 23 d'abril.
1915 Carta de la Sección Administrativa de primera enseñanza a l'Alcalde de Granollers
per dir que hi remeten uns documents. 23 d'abril.
1915 Gobierno Civil de Barcelona, Sección de Cuentas Municipales, envia Oficial al Sr.
Alcalde de Granollers, en el que desestimen el recurs interposat per el Sr.
Cristobal Benitez, Auxiliar de la Presó de Granollers, contra els pressupostos de
presons per l'any en curs, amb la finalitat que el faci arribar a l'interessat. 24
d'abril.
1915 Comunicat de la Divisón de Ferrocarriles de Barcelona a l'Alcaldia de Granollers
comunicant la remesa de documents. 25 d'abril.
1915 Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas, envia
ofici a l'Alcalde de Granollers, comunicant que el Sr. Gobernador dóna per
finalitzades les obres d'instal·lació d'una canonada d'aigües al llarg de la carretera
de Barcelona a Ribas en el tram que passa per Granollers, executada pel Sr. Luis
Serra. 30 d'abril.
1915 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete, dirigeix al Sr. Alcalde de
Granollers, instància demanant la seva col·laboració en el sentit de que es dirigeixi
al Ministro de Fomento reclamant es dugui a terme la reglamentació del trànsit de
les carreteres abans d'iniciar-se les obres de reconstrucció de les carreteres
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de l'estat Espanyol, d'acord el que es va proposar a l'Asamblea de Ingenieros de
Caminos de Valladolid. Abril
Telegrama del Sr. Raspall a l'Alcalde de Granollers anunciant la seva arribada més
tard. 27 d'abril.
Ofici del Alcalde de San Feliu de Codinas al de Granollers, on demana siguin
entregades a José A. Carner, Rosa Valls, Jaime Sagalés, Juan Pineda, dues
paperetes adjuntes i, li torni una amb el "recibí". Compliment a 10 de maig de
1915. 14 d'abril.
Ofici de la Delegación de Hacienda de Barcelona dirigit a l'Alcalde, relatiu als
deutors del primer trimestre de Consums del pressupost de 1915. 1 de maig.
Carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers demanant un ofici
comunicant si Micaela Xiol i Bosch i el seu marit Francisco Surribes paguen alguna
contribució. 3 de maig.
Oficis per ser entregats a les persones que s'informen al marge i que tenen que
ser retornats signats pels interessats. 4 de maig.
Ofici de la Secretaría de la Junta Administrativa, Sección de Contrabandos, de
Barcelona, a l'Alcalde de Granollers per tal de que entregui a Miguel Estebanell
Arbós, l'adjunta cèdula de citació de la Junta Administrativa. 5 de maig.
Ofici de la Junta Municipal del Censo Electoral de Granollers demanant a l'Alcalde
de Granollers informació sobre si estan inscrits o no al padró de la ciutat diferents
persones que es detallen. 6 de maig.
Ofici del Círculo Ecuestre de Barcelona a l'Alcalde de Granollers informant de
l'enviament d'un cartell anunciador d'una Corrida Extraordinaria de Beneficència a
la plaça de les Arenas de Barcelona i li prega que el fixi en el lloc de costum. 6 de
maig.
Carta del Banco de la Confederación Mercantil, de Madrid, dirigida al Secretari del
Ajuntament demanant proposi i designi per al càrrec un representant de la Ciutat.
8 de maig.
Comunicat de la Federación Industrial de Panaderos a l'Alcalde de Granollers
donant-li a conèixer dia i hora de l'assemblea. 8 de maig.
Carta de l'Alcalde de Sta. Eulalia de Ronsana, José Riera, a l'Alcalde de
Granollers per tal de que entregui diverses paperetes. 10 de maig.
Notificació adjunta a ofici, perquè el Alcalde de Granollers l'entregui al President
de la Sociedad Federación de Sociedades de Barberos Peluqueros, i li torni
diligències que acreditin el compliment del servei. Notifica el Gobierno Civil de la
provincia de Barcelona. Secretaría General. 11 de maig.
Carta de José Mora a l'Alcalde de Granollers comunicant-li la propera reunió
pública al local del Mundial Cine per a tractar assumptes de caràcter administratiu
municipal. 12 de maig.
Carta de Litografía "Sucesor J. Jepús" a l'Alcalde de Granollers reclamant el cobro
d'una factura. 14 de maig.
Carta del cap de la Prisión Preventiva de Granollers a l'Alcalde perquè disposi d'un
bagatge major per traslladar al pres Antonio Manuel Gimenez a Barcelona. Adjunt
certificat mèdic. 17 de maig.
Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de Granollers
per tal de que envii urgentment les 12 relacions dels majors contribuents per
territorial i 6 per industrial a excepció dels que formen part de la Junta Municipal.
18 de maig.
Carta de Francisco Busón Villagrasa a l'Alcalde de Granollers Sr. José Tardá, on
l'informa de l'enviament de les cartes de pagament dels recàrregs municipals. 19
de maig.
Instància del Director de Obras Públicas Provinciales al Sr. Alcalde de Granollers,
on suplica autorització per la persona encarregada, a fer còpia del planell del
termino municipal, Jacinto Mumbrú y Cataret el recomana. Segell Dirección Obras
Públicas Provinciales Barcelona. Barcelona, 21 de maig.
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1915 Oficis de la Audiencia Provincial de Barcelona - Juzgado especial - sol·licitant una
habitació o local a la Casa Consistorial com a presó. Demanen relació de les
persones que formen la Junta Local de Prisiones. 22 i 23 de maig.
1915 Carta del cap de la Prisión Preventiva de Granollers a l'Alcalde perquè disposi d'un
bagatge major per traslladar al pres Juan Besange a Barcelona. Adjunt certificat
mèdic. 24 de maig.
1915 Caeta del Negociado de "Casinos y Círculos" a l'Alcalde de Granollers ordenant
l'entrega d'uns oficis i reclamant el recibí corresponent. 24 de maig.
1915 Ofici del Deanato del Vallés Granollers, a l'Alcalde de Granollers per concertar
hora i dia per parlar del projecte per auxiliar la construcció del nou Hospital Asilo i
del seu posterior manteniment. 26 de maig.
1915 Ofici Parroquia de San Esteban de Granollers, confirmant dia i hora de la processó
del Corpus Christi, demanant l'asistència de la Junta del Hospital Asilo. 29 de
maig.
1915 Escrit de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona,
Registro Fiscal de Pueblos, reclamant a l'Alcalde de Granollers la ràpida
actualització del Padrón Municipal de les millores d'edificacions i finques que no hi
són incloses, donant un marge de 15 dies després dels quals de no haver-se dut a
terme es prendrien les mesures sancionadores corresponents. 31 de maig.
1915 Notificació de La Sociedad Coral La Americana de Sabadell dirigida al Ajuntament,
confirmant la visita que faran els dies 29 i 30 a la ciutat de Granollers. Maig.
1915 La carta és de la Diputación Provincial de Barcelona. La dirigeix El enginyer en
cap i demana que posin una multa al propietari d'unes terres per infracció d'un
article del Reglamento de la conservación de carreteras. 1 de juny.
1915 Carta del Juzgado a l'Alcalde de Granollers demanant informació sobre els
familiars de Maria Viñolas Montfulleda. 5 de juny.
1915 Carta de "Guerín y Comas S. en C." al Ajuntament de Granollers sol·licitant la
conformitat i la forma de pagament d'una factura. 7 de juny.
1915 Ofici del Juzgado de Instrucción del Distrito de la Lonja de Palma a l'Alcalde de
Granollers per tal que li manifesti si Domingo Sabra Prats i Jacinto Carreros són
veïns de Granollers. 8 de juny.
1915 La carta és de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona, acredita
segell. Reclama al Ajuntament els impostos que no ha pagat el 1er. Trimestre de
l'any. 8 de juny.
1915 La carta és de la Diputación Provincial de Barcelona, fet que acredita el segell.
Increpa el Ajuntament per no haber pagat el 2on. Trimestre de Repartimiento
provincial. 9 de juny.
1915 Carta del Juzgado a l'Alcalde de Granollers demanant informació sobre Dionisio
Puig i Antonio Cadefau. Adjunta carta de Vigilancia de Granollers a l'Alcalde de
Granollers comunicant que no consten antecedents. 10 i 17 de juny.
1915 Carta de la Vigilancia de Granollers a l'Alcalde de Granollers demanant certificat
de conducta de Vicente Dols i Rafael Ribas. Resposta manifestant que no consten
antecedents. 10 i 19 de juny.
1915 Carta de quatre mestres de la Junta Local de 1ª Enseñanza, de les escoles
nacionals de Granollers, adreçada al Ajuntament de Granollers, on demanen un
pressupost extra per fer front a la renovació del material de les escoles. Inclouen
una proposta: començar per l'adquisició de noves taules i acabar amb la
construcció de dues noves escoles (una per a nens i una altra per a nenes). 12 de
juny.
1915 Carta de Juan Noguera y Vilalta, El Registrador de la Propiedad, a l'Alcalde de
Granollers, presentant les seves noves oficines a la Plaça de la Corona nº 18. 12
de juny.
1915 Carta del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya a l'Alcalde de
Granollers perquè manifesti a Dolors Imargas que el seu espòs Blai Serras
pot ésser ingressat a Sant Boi i que quan sigui admès s'ha d'incoar l'expedient de
reclosió definitiva. 16 de juny.
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1915 Carta a la prensa del Centro General de Expendedores de Tocino de Barcelona
aclarant diversos punts d'un conflicte entre venedors i tractans de porcs. 16 de
juny.
1915 Carta de l'empresa Novedades para Escritorios Guillermo Trúniger & Cº.
Barcelona al Ajuntament de Granollers per informar d'un saldo de 12.65 pessetes
a favor de l'empresa. 19 de juny.
1915 La carta és de la Dirección-Administración de La Gaceta de Madrid. Fa referència
a un prèstec de 60.000 pts. que reclama a la Compañía del Alumbrado. 19 de juny.
1915 Carta d'agraïment de la Cámara Oficial y Sindicato Agricola del Distrito de Arenys
de Mar, en la que l'informa que han obtingut permís per la creació d'una Estación
de Patología Vegetal en la provincia de Barcelona. 20 de juny.
1915 La carta és de la Cámara Oficial y Sindicato Agricola del Distrito de Arenys de Mar.
En ella retreu a l'Alcalde el fet de no haber enviat un telegrama d'agraïment en
resposta d'un favor dut a terme per la citada Entitat. 21 de juny.
1915 Carta de l'empresa de Edmundo y José Metzger especialistes en maquinària per
serveis públics. Adjunten foto d'aparell per rec de carrers. 22 de juny.
1915 Ofici del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
provincia de Barcelona a l'Alcalde de Granollers per tal que insti als propietaris
pendents de la construcció de les voreres que falten. 23 de juny.
1915 Carta del Agente Delegado del Boletín Oficial de la provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers reclamant el pagament d'uns rebuts per uns anuncis. 23 de
juny.
1915 Carta del Gobierno Civil de la provincia de Barcelona a l'Alcalde de Granollers, on
li comunica la suspensió i funcionament de la Societat "Círculo Vallesano". 25 de
juny.
1915 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers reclamant el
pagament d'un anunci en el Boletín. 28 de juny.
1915 Carta del Cuerpo de Telégrafos de Granollers a l'Alcalde de Granollers sol·licitant
un lloc adequat per cremar uns documents. 30 de juny.
1915 Ofici del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers adreçat a l'Alcalde de
Granollers sol·licitant informació diversa sobre la societat Círculo Vallesano. 1 de
juliol.
1915 Carta de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos a l'Alcalde de Granollers
sol·licitant informació sobre Juan Escudé i Teresa Batista per l'afillament d'una
noia. 1 de juliol.
1915 Ofici del Departament de Governació de la Mancomunitat de Catalunya adreçat a
l'Alcalde de Granollers, comunicant la confirmació de reclosió al manicomi de Sant
Boi del malalt Blai Serras i Roca, sol·licitada per Dolors Imargas i Xergalla. 3 de
juliol.
1915 Carta del Teniente Alcalde de Barcelona a l'Alcalde de Granollers perquè entregui
una multa i retorni el duplicat. 6 de juliol.
1915 Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers per tal de
que l'informi diàriament de les existències dels productes afectats per la Ley de
Subsistencias i dels motius de la seca escassetat. 6 de juliol.
1915 Ofici de Tenencia de Alcaldía Distrito 9 de Barcelona remet a l'Alcalde de
Granollers cèdula de 1ª citació dirigit a l'amo del carro nº 188 del Registre de
Granollers, demanant que sigui entregada i retornada als efectes oportuns. 6 de
juliol.
1915 Carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde perquè concreti les denúncies
presentades al Círculo Vallesano per jugar a jocs il·lícits. Com a resposta, escrit
concretant la intervenció del cap de Policia Local Onofre Castellet en aquestes
denúncies. 6 i 28 de juliol.
1915 Carta del Registro Fiscal a l'Alcalde de Granollers per tal de que entregui una
notificació a Onofre Mª Biada, prevere, amb l'acús de rebut d'aquest. 8 de juliol.
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1915 Carta de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona. Acredita segell.
En ella es recrimina a la Corporación Municipal el fet no haber reclamat als
deutors morosos el deute d'un Trimestre de Consumos. Barcelona, 8 de juliol.
1915 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona, Sección Fomento, Negociado
Carreteras. Aporta segell. Es tracta de que l'Ajuntament entregui una carta adjunta
a un ciutadà. Barcelona, 8 de juliol.
1915 Carta de la Diputación Provincial de Barcelona dirigida a l'Alcalde demanant-li
l'equivalència mètrica decimal de l'aparell pluma, que mesura les aigües corrents.
10 de juliol.
1915 Carta del Marqués de Santa Isabel a l'Alcalde de Granollers demanant-li si podria
rogar a l'Ajuntament de Granollers que la renovació del vell camí de Palou es
pogués fer en l'angle que forma la carretera de Mataró i el seu camí particular que
porta a la seva casa en la Valldoriolf, malgrat que és conscient que està fora del
terme municipal. 12 de juliol.
1915 Carta de la Delegación de Hacienda a l'Alcalde de Granollers perquè aquest insti a
les llevadores Julia Chacon i Josefa Frigols a donar-se d'alta de la contribució
industrial. 13 de juliol.
1915 Carta de l'Ajuntament de Granollers als senyors Francisco Cucurella, Sr. Esteban
Garell y Escorsell i Jaime Joseph, on els prohibeix la impressió de diaris en el seu
local, al no estar donats d'alta ni pagar els impostos pertinents. 13 de juliol.
1915 Escrit de Orquesta Unión Cassanense oferint a l'Alcalde de Granollers la orquesta
per les sardanes i festes de carrer que s'acostumen a fer a la ciutat, esperant
poguer fer un bon tracte i a bon preu per la Festa Major. 13 de juliol
1915 Cartes dels mestres de Párvulos núm. 1 del c/ de Corró, 49 convidant a l'Alcalde a
veure l'exposició dels treballs dels alumnes. Cartes dels mestres de la mateixa
escola convidant a l'Alcalde a assistir a una vetllada literària. 14-17 i 21 de juliol.
1915 Carta d'un Regidor excusant la seva presència a una Junta. Granollers, 16 de
juliol.
1915 La carta és del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Sección de Cuentas
Municipales, acredita segell. En ella amonesta l'Ajuntament per incloure en els
pressupostos unes partides que no és possible realitzar. També imposa multa
d'alguns regidors. Els hi dóna la possibilitat de presentar recurs. Barcelona, 16 de
juliol.
1915 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers demanant la
devolució degudament informada d'uns recursos. 16 de juliol.
1915 Ofici de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona adreçat a
l'Alcalde de Granollers on demana que rebin i ajudin al funcionari d'hisenda que es
trasllada a la vila per fer una observació ocular de finques urbanes. 16 de juliol.
1915 Juzgado de 1ª Instancia de Granollers, demana informació a l'Ajuntamanet, sobre
l'adreça del Sr. José Carner i Alsia en cumpliment de l'exhort del Juzgado de
Instrucción del Distrito del Hospital de Barcelona que segueix per robatori de
valors a instància del Sr. Luis González. 16 de juliol.
1915 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona, Sección de Cuentas Municipales dirigit a
l'Alcalde de trasllat de la sentència absolutòria del compte de cabals de data 19 de
novembre, període 1896-1897, del senyor Ramon Ventura. 16 de juliol.
1915 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers, demanant a l'Alcaldia
un informe sobre la conducta de Francisco Torras i Torras. En el mateix es
confirma que el mes de juliol anterior ja es va informar sobre la bona conducta que
sempre a tinguit el senyor Torras. 16 de juliol.
1915 Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers comunicant-li la
decisió del jutge de decretar il·legal el "Círculo Vallesano" i processar al seu
president Francisco Torras i Torras. 21 de juliol.
1915 Telegrama del Gobernador Civil de Alcazar de San Juan, de Ciudad Real, a
l'Alcalde de Granollers demanant que controli el destí final de les 56 mules que
han sortit, en tren, cap a Granollers. 21 de juliol.
1915 Ofici del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers dirigit a l'alcalde
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d'aquesta localitat, sol·licitant un exemplar del diari La Comarca, a fi i efecte de
tramitar la denúncia interposada el 19 d'octubre. 21 de juliol.
Carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers preguntant qui i com es
varen recollir uns impresos clandestins. Resposta. 23 i 27 de juliol.
Carta de la Abogacia del Estado en la Provincia de Barcelona. Acredita segell. Es
demana que acreditin la riquesa líquida imponible amb que contribueixen al Tesoro
Público, unes finques determinades. Barcelona, 26 de juliol.
Ofici a l'Alcalde de Granollers demanant-li que entregui els dos oficis als
respectius afectats i que li retorni les cèdules adjuntes complimentades. 27 de
juliol.
Ofici de la Administración de Propiedades e Impuestos de Barcelona dirigit a
l'Alcalde en què es demana faci arribar als senyors Pedro Roig i Miguel Estrada
les notificacions que s'hi adjunten. 29 de juliol.
Ofici del Departament de Governació de la Mancomunitat de Catalunya adreçat a
l'Alcalde de Granollers, comunicant la confirmació de reclusió al manicomi de Sant
Boi de la malalta Carme Comas i Codina, sol·licitada per Antoni Font i Cunill. 30 de
juliol.
Model de l'ofici enviat per l'Ajuntament de Granollers a diferents ajuntaments de la
comarca, convidant-los a la reunió del dia 5 d'agost a fi de tractar de les
concessions fetes per l'Estat, per la creació de grups telefònics amb comunicació
directa amb l'interurbana. Relació d'ajuntaments. Ofici de l'Alcaldía de Caldas de
Montbuy dirigit a la Alcaldía de Granollers, desestimant la invitació, tota vegada
que pertanyent al grup de Sabadell. 30 i 31 de juliol.
Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de Granollers
preguntant-li si habita en la present ciutat el xofer Esteban Reus Granota per
exhortament del Juzgado de Instrucción de la Lonja de Barcelona per un sumari
sobre contraban. 31 de juliol.
Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas,
Negociado de Carreteras, comunica a la Alcaldía de Granollers l'aprovació del
Gobernador per acord del dia 7 de juliol, la designació dels pèrits aportada i per els
propietaris afectats per l'expropiació forçosa amb motiu de la construcció del pont
sobre el riu Congost. Justificants de recepció de les notificacions emeses per
l'Ajuntament de Granollers on s'informa als sota-signants sobre l'estat de les
expropiacions dels seus terrenys per la construcció d'un pont sobre el riu Congost.
Signen: Concepción Vergés Soldevila, Maria Teresa Garrigues, Adolfo Alomar i
Camarasa, Esteban Durán Argemí, Antonia Bosch. 31 de juliol i 23 d'agost.
Ofici de l'Alcalde dirigit al Tesorero de Hacienda de Barcelona autoritzant al agent
administratiu Francisco Busón Villagrasa per a que reculli un import dels padrons
de cèdules personals dels anys 1911, 1912, 1913 i 1914. Juliol.
Carta de la Empresa Guillermo Trúniger & Cº., reclamen12,65 pessetes Al ser una
petita quantitat demanen cobrar-les en segells de correus de 15 cts. Barcelona, 19
de juliol.
Ofici del Gobierno Civil de Barcelona dirigit a l'Alcalde, autoritzant el senyor
Santiago Satorre, per tal que faci una inspecció a les dependències municipals. 3
d'agost.
Carta de El Director del Laboratorio Bacteriológico de Granollers a l'Alcalde
comunicant-li les dificultats en l'obtenció de les mostres de llet que havia de
proporcionar l'esposa de Jaime Puig. 4 d'agost.
Carta de El Director del Laboratorio Bacteriológico del Partido de Granollers a
l'Alcalde comunicant el resultat de les anàlisis de les mostres de llet recollides, en
un document adjunt. 5 d'agost.
Escrit de Casa Editorial de Felipe G. Rojas, dirigit al senyor secretari del
Ajuntament de Granollers, demanant l'adreça del Sr. Raimundo Martí-Veterinario.
6 d'agost.
Saluda del jutge de Instancia e Instrucción de Granollers dirigit a l'Alcalde
comunicant-li la presa de possessió del càrrec. 6 d'agost.
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1915 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona adreçat a l'Alcalde de
Granollers on s'adjunta una diligència que pregunta si creuen convenient que es
segueixi mantenint el Cuerpo de Mozos de Escuadra. 6 d'agost.
1915 Carta de la comprovació Cadastral de Badalona a l'Alcalde de Granollers per la
remesa de 5 notificacions que s'han d'entregar als seus destinataris i retornar-les a
Badalona. 6 d'agost.
1915 L'Orfeó Montanyench, Secció Coral de la Joventut Católica de Sant Quirze de
Besora, dirigeix al senyor Alcalde de Granollers, escrit comunicant la visita que
l'orfeó té programada a Granollers el dia 15 d'agost, amb la intenció de visitar la
Corporación Municipal i executar algunes peces del seu repertori a la plaça de la
Constitución, per la qual cosa sol·liciten l'acceptació per part de l'Ajuntament.
Orfeó Montanyench envia a l'Alcalde de Granollers, escrit d'agraïment per el tracte
i els obsequis rebuts en la seva visita a la vila de Granollers el dia 15 d'agost. 7 i
17 d'agost.
1915 B. L. M. de El president de la Junta de Reforma del Hospital Asilo a l'Alcalde de
Granollers demanant-li que estampi el segell de la junta en el document de
nomenament de Felix Fages. 9 d'agost.
1915 Carta del Gran Café Español (antes Circo Español). El motiu és la petició per
poder portar el seu espectacle a la Festa Major. 9 d'agost.
1915 Ofici del Juzgado de Instrucción e Instáncia de Granollers, dirigit a l'Alcalde, per tal
que s'esbrini el domicili del senyor Esteban Mauri, d'acord amb l'ordre del Juzgado
de Instrucción del Distrito de la Lonja de Palma, per desordre públic. 11 d'agost.
1915 Ofici del Juzgado de Instrucción e Instáncia de Granollers dirigit a l'Alcalde
sol·licitant la tramesa de l'exemplar del diari "La Comarca", de 19 de juliol, per tal
d'esbrinar si compleix els requisits de l'article 8è de la Lei de Imprenta. 11 d'agost.
1915 Ofici de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Barcelona a
l'Ajuntament de Granollers ordenant el tancament de les escoles el mes d'agost.
Ordre de l'Ajuntament de Granollers a diferents directors d'escoles de la ciutat
recordant-los que han de suspendre les classes durant el mes d'agost. En cas
contrari, l'Ajuntament les clausurarà. Adreçat als directors/es de les escoles:
-Colegio de les Hermanas Carmelitas. -Sra. Encarnación Esteve de l'Escola Sres.
Encarnació i Assumpta. -Sra. Elvira Torras. -Sra. Rita Pinart del Col·legi de la Sra.
Rita Pinart i Coret. -Sra. Montserrat Soler de l'Escola del Blanqueig. -Sra. Paulina
Sanabra. -Sr. Pere Vegué del Colegio de la Unión Liberal. 11 d'agost.
1915 Ofici del agent administratiu Francisco Buson i Villagrasa, de Barcelona, el qual
acompanya la carta de pagament dels recàrrecs municipals d'indústria del 2n
trimestre. 13 d'agost.
1915 Carta de l'empresa Guillermo Trúniger y Compañía dirigida al Sr. secretari del
Ajuntament de Granollers, recordant-li el deute anteriorment reclamat de 12'65
pessetes fent referència a una factura del 14 d'abril. 19 d'agost.
1915 Delegación del Gobernador Civil, sol·licita a l'Ajuntament de Granollers la mitjana
de carros que formen part del mercat del dijous de Granollers. 20 d'agost.
1915 Carta del senyor Francisco Millás dirigida a l'Alcalde oferint-li la possibilitat de la
representació de l'ópera "Maruxa" de Amadeo Vives, a Granollers. 21 d'agost.
1915 Ofici de la Delegación de Hacienda de la Provincia de Barcelona adreçada a
l'Ajuntament de Granollers on els reclama el pagament dels impostos de consums
del segon trimestre del 1915. 23 d'agost.
1915 Rebut de l'empresa Pequeña Gaceta del Régimen Local, de Barcelona, de la
subscripció anual. 28 d'agost.
1915 Carta de queixa del prevere de Granollers Onofre Mª Biada a l'Alcalde de
Granollers on es lamenta que el pressupost li ha assignat l'Ajuntament per a la
Festa Major és insuficient. 28 d'agost.
1915 Carta de la Redacción de "El Globo" de Madrid a Francisco Güells com a secretari
del Ajuntament donant la seva adhesió per un nou diari. 28 d'agost.
1915 Carta de la Pequeña Gaceta del Régimen Local, al Sr. secretari del Ajuntament.
Informa que, encara que la revista la rep sempre ell, han decidit girar la factura
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a l'Ajuntament per poder cobrar. Barcelona, 30 d'agost.
1915 Carta del Laboratori Provincial d'Higiene a l'Alcalde de Granollers pregant-li
l'exhibició d'un cartell. Agost.
1915 Carta de Roviralta & Cº, s/c - Ingenieros. En ella ofereixen el seu material de
construcció i adjunta catàleg. 2 de setembre.
1915 Carta de El Tesoro De Hacienda de la Provincia de Barcelona. Prega al
Ajuntament que reculli a la Depositaría Pagaduría, uns rebuts de subscripció de la
"Gaceta de Madrid". Porta segell. 10 de setembre.
1915 Carta de la Comissió Executiva del Monument a Pi i Margall. Es convida
l'Ajuntament a assistir a la col·locació de la primera pedra del Monument a Pi i
Margall. Insisteix en deixar clar que no és un acta polític. Barcelona, 10 de
setembre.
1915 Ofici de la Diputación Provincial de Barcelona al Ajuntament de Granollers
autoritzant a aquest la construcció de la presa de conducció d'aigües per a
subministrament al Hospital Asilo en construcció a la població. 13 de setembre.
1915 Carta de Miguel Puig, professor veterinari de 1a classe de Palamós, al secretari
del Ajuntament de Granollers per tal de que li informi sobre el nom i l'estat civil de
l'anterior encarregat de la plaça de Subdelegado de veterinària de Granollers, la
qual està vacant a cusa de la defunció del titular. 15 de setembre.
1915 Carta de Novedades Para Escritorios. Guillermo Trúniger & Co, empresa que
reclama 12'50 pessetes, suggerint que ho facin en segells de correus de 15 a 25
cèntims, ja que és una quantitat molt petita per fer un gir postal. Barcelona, 21 de
setembre.
1915 Carta de la Administración de Rentas a l'Alcalde de Granollers demanant l'entrega
d'una comunicació als magatzems "El Barato" i el retorn de la cèdula un cop
signada. 21 de setembre.
1915 Telegrama del Delegado Gobernador a l'Alcalde de Granollers notificant que el Sr.
Tintó ha estat autoritzat a pujar els animals al tren a Manlleu amb destí a
Granollers. 27 de setembre.
1915 Carta de Santiago Satorre al Sr. Fco. de P. Güells perquè posi al final d'un
contracte de lloguer l'anotació: Es copia i la signatura de l'Alcalde i el segell de
l'Ajuntament. 28 de setembre.
1915 Circular de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona a l'Alcalde de Granollers
per tal de que col·loqui en els llocs més visibles el cartell anunciador de l'Escola
que va ser enviat dies abans. Setembre.
1915 Carta a Francisco de P. Güells de part del Centro de Telégrafos per enllestir com
més aviat millor la instal·lació de la xarxa urbana. 1 d'octubre.
1915 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona, Sección Cuentas Municipales, dirigit a
l'Alcalde de Granollers, reclamant-li torni signats, els recursos de diferents veïns
de Granollers contra els pressupostos de l'any i que ja havien estat reclamats amb
anterioritat, fent advertiment que si no es contesta s'aplicarà la sanció prevista per
aquests casos. 1 d'octubre.
1915 Carta de la Secretaría de D. José Mª Freixa y Martí a l'Alcalde de Granollers
sol·licitant informe de conducta de Miguel Estebanell Arbós. Carta de resposta de
la Sección de Vigilancia de Granollers informant que no tenen constància de res
sobre la conducta de Miguel Estebanell Arbós. 1 i 3 d'octubre,
1915 Carta de la Tesorería de Hacienda de Barcelona a l'Alcalde de Granollers
reclamant l'entrega dels documents relatius a les reclamacions formulades per un
grup de consellers de l'Ajuntament en el termini de 8 dies. 4 d'octubre.
1915 Telegrama del Gobernador a l'Alcalde perquè comuniqui al Alcalde de Cardedeu
que Francisco Serra expedeix una vedella a Antonio Berenguer. 5 d'octubre.
1915 Escrit de la Comissió Mixta de Zones Neutrals, demanant es fixin a la fatxada de la
Casa Consistorial els cartells que adjunten. Signat el Secretari de la Comissió
Mixta Oriol Martorell. 6 d'octubre.
1915 Telegrama del Gobernador a l'Alcalde pregant li comuniqui la proclamació
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de candidats electorals. 6 d'octubre.
1915 Telegrama del Gobernador a l'Alcalde reclamant la immediata nota dels preus dels
articles de primera necessitat. 6 d'octubre.
1915 carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers demanant l'enviament
d'una certificació de la riquesa de Miguel Estebanell i Arbós processat per
contraban. 7 d'octubre.
1915 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona Sección Cuentas Municipales, dirigit al Sr.
Director General de Administración, fent transcripció del text del recurs d'alçada
interposat a diferents regidors del Ajuntament de Granollers i reclamant
antecedents del cas i posar-lo en coneixement de les parts interessades, donant
un plaç de 20 dies per presentar al·legacions corresponents. 8 d'octubre.
1915 Carta de la Inspección del Timbre de Madrid adreçada a Francisco Güells
proposant-li l'adquisició del seu llibre "Legislación del Timbre del Estado". 8
d'octubre.
1915 Carta del Cap d'enginyers de la Región Agronómica de Cataluña y Sección de
Barcelona. Va dirigida al president de Plagas del Campo de Granollers per
notificar-li que es traslladen a un altre carrer. 9 d'octubre.
1915 Comunicació de Gobernación de la Alcaldía de Granollers a diversos consellers de
Granollers perquè presentin les al·legacions i documents per recórrer una multa.
Jaime Estrada Pagés, Manuel Puntas Viñas, Juan Barbani Masó, Francisco Torras
i Villà, regidors del ajuntament de Granollers. 12 d'octubre.
1915 Ofici de la Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers per tal de que entregui l'adjunt ofici a J. Prat i Compañía,
veí de Granollers. 14 d'octubre.
1915 Ofici Gobierno Civil de Barcelona Sección Cuentas Municipales, dirigit a l'Alcalde
de Granollers, adjuntant recurs del Sr. Joaquin Camps, contra el pressupost
carcerari, d'aquesta ciutat per l'any 1916. 15 d'octubre.
1915 Carta de l'Alcalde de Cardedeu Juan Alsina al Laboratorio Bacteriológico
comunicant l'enviament de 4 ampolles d'aigua de pou per a la seva anàlisi. 16
d'octubre.
1915 Telegrama del Gobernador Civil a l'Alcalde de Granollers informant de l'autorització
que ha emès per tal que sigui traslladada una vedella, en tren, de Granollers a
Barcelona. 16 d'octubre.
1915 Ofici de la Abogacía del Estado de Barcelona a l'Alcalde de Granollers per tal que
li entregui a l'afectat, veí de Granollers, el document de la pròrroga, a més de
retornar la notificació firmada de l'entrega. 20 d'octubre.
1915 Carta en la que es demana al Juzgado de 1ª Instancia de Granollers un certificat
de bona conducta de Ramón Fabra Colominas, el qual té un procés obert per furt
a Sta. Coloma de Farnés. Aporta segell. 20 d'octubre.
1915 B. L. M. de La Casa de los Secretarios dirigit al Sr. Francisco de P. Güells,
adjuntant factura dels subministres fets a l'Ajuntament. 21 d'octubre.
1915 Carta del Juzgado de 1ª Instancia e Intrucción de Granollers a l'Alcalde de
Granollers sol·licitant informe de conducta de Cristóbal Benítez Rueda. Carta de
resposta de la Sección de Vigilancia de Granollers informant que no tenen
constància de res sobre la conducta de Cristóbal Benítez Rueda. 21 i 23 d'octubre.
1915 Carta del Centro Universal de Anuncios Roldós y Ca. al Secretari del Ajuntament
de Granollers sol·licitant la relació dels títols dels diaris que es publiquen a la
població. 25 d'octubre.
1915 Ofici del Gobierno Civil de Barcelona, Jefatura de Obras Públicas, Negociado de
Aguas. Dirigeix a l'Alcalde de Granollers sol·licitud d'extracció d'aigües de pou, del
terreny propietat del Sr. Miguel Illa Durant, demanat es posi en el lloc habitual,
l'anunci indicant aquest fet, durant 30 dies, a la fi de que en tot cas es puguin
presentar reclamacions. Adjunt el text de l'anunci. 26 d'octubre.
1915 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers adreçat a l'Alcalde de
Granollers demanant informació del processat Cristóbal Benítez Rueda. 27
d'octubre.
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1915 Carta de la Junta Local de Reformas Sociales de Barcelona. La carta adjunta un
imprès de sol·licitud de permís de treball, el qual l'Ajuntament ha de retornar a
petició de Josefa Petris, menor d'edat. Porta el segell de la Junta. Barcelona, 28
d'octubre.
1915 Ofici de la Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers tornant-li a demanar que li enviï la relació de finques que no
paguin el que li toca o que no estiguin inscrites al Registro Fiscal, tal com li havia
demanat el dia 30 setembre. 29 d'octubre.
1915 Ofici del Juzgado de 1ª Instancia de Granollers, dirigit a l'Alcalde de Granollers,
demanant informe de conducta del Sr. Nicolás Vacca Oliva, per adjuntar al sumari
que es tramita sobre el tret d'arma de foc, que instrueix el Juzgado. Contesta de El
cap de vigilància, indicant que el senyor Nicolás Vacca Oliva, no té antecedents,
registrats. 29 d'octubre i 3 de novembre.
1915 Carta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de
Granollers sol·licitant informe de conducta de Gerónimo Blanco Hermano. Carta de
resposta de la Sección de Vigilància de Granollers informant que no tenen
constància de res sobre la conducta de Gerónimo Blanco Hermano. 29 d'octubre i
3 de novembre.
1915 Telegrama del Gobernador Civil de la provincia de Barcelona a l'Alcalde de
Granollers per tal d'informar-li que el Gobernador Civil de València ha autoritzat a
Leon Rousse per a que li enviï 11 muls i 15 mules consignades al nom de
Serradells, veí de Moncada. Octubre.
1915 Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers dient-li que
Salvador Blanxart ha sol·licitat autorització per remetre a Granollers 76 xais
consignats a Enrique Deu. Octubre.
1915 Ofici de Alcaldía de Granollers, Junta local de Sanidad, ordenant al Sr. F. Daví
representant de la fàbrica Can Piñol la construcció d'una xemeneia de més de tres
metres d'alta damunt la taulada de la fàbrica a fi d'establir un corrent suficient per
conduir els vapors irritants, per damunt les cases veïnes. Recalcant que de no duu
a terme aquesta obra decretaran el tancament de l'edifici. 2 de novembre.
1915 Ofici del Secretari de la Mancomunitat de Catalunya dirigit a l'Alcalde, en
contestació de la sol·licitud feta per la senyora Rosalía Romana i Fontanet de
reclusió del seu marit Jaume Novellas i Planas al manicomi de Sant Boi de
Llobregat. 3 de novembre.
1915 Ofici de la Tesorería de la Provincia de Barcelona dirigit a l'Alcalde sol·licitant el
compliment de la taxa de consums a 6 ciutadans, corresponent al 1r i 2n trimestre.
6 de novembre.
1915 Carta de Martínez al Ajuntament de Granollers proposant una trobada d'aquest
senyor amb algú de l'Ajuntament i el secretari de Bigas per a fer uns treballs
particulars. Datada a Barcelona. 6 de novembre.
1915 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona ordenant a l'Alcalde de
Granollers que doni resposta a una instància presentada anteriorment per Esteban
Comillo i quatre persones més. 6 de novembre.
1915 Ofici del Juzgado de Instancia e Instrucción de Granollers adreçat a l'Alcalde
demanant informació sobre l'estat de fortuna del processat Nicolás Vacca Oliva. 6
de novembre.
1915 Ofici de la Inspección Provincial de Sanidad de Barcelona sol·licitant informació
sobre 2 casos de tifus relacionats a la relació de defuncions. 8 de novembre.
1915 Carta de Fábrica de Tejidos Cirera & Umbert, dirigida al Sr. Tardá, Alcalde de
Granollers, demanant una cèdula a nom de la senyora Paula Portell Gelabert, a fi
de poder cobrar una quantitat de diners. Rectificació del nom de la senyora, que
és Paula Portell Piarnau, en lloc de Paula Portell Gelabert. Telegrama reclamant la
cèdula. 10 i 11 de novembre.
1915 Telegrama del Gobernador a l'Alcalde de Granollers comunicant que Guitart ha
expedit 15 vedelles i que li comuniqui si es reexpedeixen. 14 de novembre.
1915 Justificant de Junta Municipal del Censo Electoral de Granollers, conforme
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ha rebut de la Taula Electoral del Distrito 2 Sección 1, dos plecs tancats, un dirigit
al Sr. President de la Junta, on certifica que conté els documents electorals
establerts a l'apartat 2 del art. 46 de la Llei, i un altre dirigit al Sr. Secretari,
certificant que conté la còpia literal de l'acta de constitució de la taula. 15 de
novembre.
Ofici del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Provincia
de Barcelona, Negociado Carreteras, dirigit a l'Alcalde de Granollers, comunicant
el dia i hora que tindrà lloc la presa de dades dels terrenys que tenen que ser
expropiats per la construcció de les avingudes del pont sobre el riu Congost,
demanat que avisin als propietaris. 18 de novembre.
Carta del president i secretari de la Comissión Ejecutiva del VI Congreso Nacional
de Arquitectos de Madrid, dirigida al senyor Simón Cordomí Carreras, arquitecte
municipal, i a l'Alcalde, recomanant la creació de premis i exempcions, alhora que
la construcció de museus i edificacions d'estil tradicionals. 18 de novembre.
Carta del Laboratorio Bacteriológico de Granollers a l'Alcalde de Granollers
comunicant el resultat de les anàlisis de dues mostres d'aigua de Santa Eulalia de
Ronsana. Es prega que ho comuniqui ràpidament a Santa Eulalia ja que totes
dues mostres estan contaminades i són perilloses per la salut. 18 de novembre.
Telegrama del Gobernador Civil a l'Alcalde de Granollers comunicant l'arribada de
sis vedelles embarcades a Moncada per Jaime Casals per a Rafael Bas. 20 de
novembre.
Carta del Gobierno Civil de Barcelona a l'Alcalde de Granollers perquè entregui
una comunicació a José Malla, Subdelegado de Veterinaria. 23 de novembre.
Escrit del Sr. Agustín Martorell Bach dirigit a l'Alcalde de Granollers, sol·licitant
certificat de solteria, urgentment ja que és necessari per poder contraure
matrimoni. 24 de novembre.
Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, dirigit a l'Alcalde comunicant
l'autorització a nom del senyor Vicente Guitart de remetre 18 vedelles a
l'Ajuntament. 24 de novembre.
Alcaldía de Vich, remet a l'Alcaldia de Granollers ofici per ser entregat a la Sra.
Francisca Vilá, demanat sigui retornat el Justificant d'entrega. 25 de novembre.
Saluda del Dr. J. Sebastià J. dirigit a l'Alcalde comunicant-li l'obertura del
Consultori a la plaça de la Constitución, 11 bxs. 25 de novembre.
Carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers preguntant si Gerónimo
Blanco figura com a contribuent a Granollers. 3 de desembre.
Ofici de la Administración de Contribuciones de la provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers d'una cèdula de notificació per a ser entregada a Jaime
Estrada. 3 de desembre.
Escrit de la Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de
Barcelona, dirigit a l'Alcalde de Granollers adjuntant documents a nom del senyor
Pedro Roig, demanant sigui retornada la notificació signada per l'interessat. 7 de
desembre.
Ofici de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers per tal de que rectifiqui el repartiment de Jurídica de
Granollers del 1916, el qual es troba adjunt i ha de ser remés en un plaç de 5 dies.
20 de desembre.
Escrit de l'empresa Guillermo Trúniger y Co dirigit al Ajuntament de Granollers,
recordant el deute 25'50 pessetes que té l'ajuntament. 20 de desembre.
Carta de José Maria Freixa del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers
convidant a la visita general de presons. 22 de desembre.
Invitació al senyor Alcalde i a la Corporación Municipal per part de la "Junta de
Señoras del Asilo Cuna del Niño Jesús" a l'acta de repartiment de roba, el dia de
Nadal a les 12'30 hores. 23 de desembre.
Carta de la Delegación de Hacienda a l'Alcalde de Granollers recordant-li que han
de fer el control d'existència de mistos el 31 de desembre de 1915. 24
de desembre.
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1915 Ofici de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona a
l'Alcalde de Granollers comunicant-li que té que rectificar els padrons d'edificis i
solars adjunt, ja que no coincideix amb el Boletín Oficial del 21 de setembre. 29 de
desembre.
1915 Circular d'Alcaldia de Barcelona dirigida a l'Alcaldia de Granollers, comunicant la
presa de possessió del càrrec d'alcalde i posant a disposició a Granollers de la
seva cooperació. 29 de desembre.
1915 Invitació al Sr. Alcalde de Granollers per part de l'Orfeó de Granollers, a l'acta
inaugural del primer concert de l'orfeó el dia 1 de gener de 1916. Desembre.
1915 Carta de la "Casa Provincial de Maternidad y Expósitos" de Barcelona a l'Alcalde
de Granollers a fi que retorni a Barcelona l'expòsita Julia Camarles i al pagament
de les despeses corresponents. 27 d'abril.
1915 Carta de l'Alcalde de Balenya al de Granollers perquè entregui a Bernardo Nios i al
Sr. Cunillera una papereta i li retorni l'altra amb el "recibí" corresponent. 30 d'abril.
1915 Telegrama de El Administrador de Rentas a l'Alcalde, reclamant recompte de
llumins a 31 de desembre.
1915 Carta de la 2a División Técnica y Administrativa de Ferrocarriles de Barcelona. En
ella es prega a l'Alcaldia que remeti a un ciutadà una comunicació. Aporta segell.
1915 Telegrama del Gobernador a l'Alcalde avisant-lo de l'arribada de cinc vagons amb
mules i pregant-li comuniqui el destí final dels animals.
1915 Telegrama dirigit a l'Alcalde comunicant l'enviament de tres vedelles del Sr. Casals
a Bas. També una ovella del Sr. Guasch al Sr. Bas. 12 de novembre.
1915 Carta de la Administración de Contribuciones al Sr. Francisco Camps convidant-lo
a declarar una finca de la seva propietat. 20 de novembre.
1915 Carta del Juzgado de Instrucción del Distrito del Hospital de Barcelona. Demanen
informació sobre el permís de residència d'alguns ciutadans, a partir de la
denúncia de D. José Gomez Rius, qui afirma que l'han estafat. 23 de novembre.
1915 Carta de José Martinez Cabero a l'Alcalde de Granollers José Tardá requerint que
li sigui enviat un testimoni de l'últim acord pres de la toma de possessió del càrrec
a la Contaduria Municipal. 24 de novembre.
1915 Carta certificada de Contribuciones de Barcelona a l'Alcalde de Granollers exigint
la devolució de la cèdula degudament requisada referida a un expedient
d'ocultació de S. Prat i Compañía d'una indústria farinera i una serradora. 30 de
novembre.
1915 Carta de la Administración de Propiedades de Barcelona a l'Alcalde de Granollers,
comunicant que arribarà un oficial per confeccionar el repartiment substitutiu del
de consums. 15 de desembre.
1915 Carta de l'Alcalde d'Aiguafreda a l'Ajuntament de Granollers comunicant que no
pot assistir a una reunió i que s'adhereix a les conclusions que s'acordin. 6 de
desembre
1915 Carta del Juzgado de Granollers a l'Alcalde de Granollers, de part del Jutjat de
Mataró, demanant que confirmin si Fausta Clos i Ribas viu a Granollers. 7 de
desembre.
1915 Carta dirigida a José Tardá, Alcalde de Granollers, sol·licitant un plànol complet de
la població. 8 desembre.
1915 Carta de la libreria J. Farriols Amat de Barcelona a l'Alcalde de Granollers
reclamant-li una factura, adjunta, de 300 pessetes, per la compra de material i
llibres per als premis entregats als nens de les Escuelas Nacionales, el juliol
passat. 9 desembre.
1915 Carta de Guérin y Comas S. en C. a l'Alcalde de Granollers comunicant l'expedició
d'una lletra de canvi per 354,95 pessetes.
1915 Carta del Gobierno Civil a l'Alcalde de Granollers comunicant l'enviament d'un plec
per fer-lo arribar al seu destinatari. 10 desembre. - Afegitó dient que no s'ha pogut
entregar per desconegut. 30 desembre.
1915 Resguard de correspondència de l'Alcalde de Granollers dirigit al cònsol
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d'Espanya a Perpinyà. 12 desembre.
1915 Carta de la Administración de Rentas Arrendadas a l'Alcalde per recordar que han
de fer inventari dels efectes timbrats el dia 31 de desembre. 13 desembre.
1915 Carta de Guano Vallesá en la que es reclama un pagament del rebut de l'aigua. 14
de desembre.
1915 Carta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de
Granollers sol·licitant un informe de conducta del processat Antonio Costa i Vila. 9
desembre.
1915 Carta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Granollers a l'Alcalde de
Granollers sol·licitant una certificació de riquesa del processat, per intent
d'homicidi i amenaces, Antonio Costa i Vila. 16 desembre.
1915 Carta de la Administración Especial de Rentas Arrendadas de Barcelona. Demana
l'assistència de l'Alcalde i el Secretari a una reunió on es farà un inventari, i els
prega que aportin tota la documentació per evitar errors. 18 desembre.
1915 Ofici del Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona, Secretaría General, a
l'Alcalde de Granollers per tal de comunicar-li la resolució de la Comisión
Provincial sobre la impugnació per frau de les eleccions municipals dels districtes
1,2 i 3 de Granollers, del 14 de novembre de 1915. 27 desembre.
1915 Resguard de Correos d'un certificat enviat per l'Alcalde de Granollers al Juez
Especial del Distrito Oeste de Barcelona.
1915 Telegrama de Barcelona al Sr. Alcalde en el què, el Sr. Vicente Guitart, sol·licita
autorització per enviar quinze vedelles. Demana resposta sobre l'autorització.
1915 Ofici del Gobierno Civil de la Província de Barcelona a l'Alcalde de Granollers,
comunicant-li que es concedeix a Luís Serra Guardia l'autorització d'instal·lar una
canonada d'aigua de 426 metres de llarg en la carretera de Masnou a Granollers,
adjuntant la sol·licitud per part de Luís Serra Guardia a la Diputació i el mapa del
projecte. 4 de febrer.
1915 Comunicat de la Jefatura de Obras Públicas del Gobierno Civil de la Provincia de
Barcelona, a l'Alcalde de Granollers, per a què li entregui al veí D. Luís Serras
Guardias. 20 abril.
1915 Autoritzacions de la Inspeccion de Seguridad de Barcelona rebudes per l'Alcalde
de Granollers, per poder enviar remeses d'explosius.
1915 Comunicat de la Jefatura de Obras Públicas del Gobierno Civil de la Provincia de
Barcelona, a l'Alcalde de Granollers, concedint la sol·licitud presentada per D.
Miguel Blanchar, Da. Cecilia Planchart i Da. Eulália Dentí, per a derivar aigües
potables de la canonada general a diferents direccions de la ciutat. 17 de març.
1915 Notificació de la Inspección y Contraste de Pesas y Medidas, Demarcación de
Mataró, a l'Alcalde de Granollers, informant que durant els dies 6,7 i 9 d'agost
tindrà lloc la comprovació anual de totes les peses, mesures i instruments de
pesar i mesurar que hi hagi a la seva jurisdicció. 3 d'agost.
1915 Carta de l'Alcalde de San Pedro de Vilamajor (no indica destinatari), el la què
adjunta un document enviat pel Consultat d'Espanya a Buenos Aires, referent al
soldat Juan Cullell Borrell.
1915 Correspondència rebuda i enviada pel Consejo Provincial de Fomento, relativa a
les actuacions a aportar a terme per combatre les plagues del camp.
1915 Correspondència relativa al reclutament pel Servei Militar.
1915 Correspondència rebuda i emesa per l'Administració de Loteria de Granollers.
1915 Correspondència relativa a justificants de revista dels soldats que estaven fent el
Servei Militar.

Per accedir als documents, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7
L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic
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