
FONS AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. CATÀLEG DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GRANOLLERS (1252-1876)

Aquest  catàleg és el  producte de la  revisió i  la  descripció de la documentació més antiga del  Fons Ajuntament  de Granollers.  La intervenció 
s'ha realitzat sobre unes 400 unitats documentals, algunes, a nivell d'unitat documental composta i d'altres, d'unitat documental simple.

En la secció Universitat  de Granollers,  es  recull  tota la  documentació produïda o rebuda pel consistori des que es té notícia de la seva 
constitució com a ens municipal fins als anys 70 del segle XIX, quan podem incloure els seus documents en sèries homogènies que tenen 
continuïtat temporal. 

Per  tal  d'articular  adequadament  aquest  conjunt  documental,  s'han  creat  quatre  sèries  equivalents  a  les  quatre  vessants  institucionals 
més representatives del consistori. A més, les capses s'han agrupat per tipologies documentals. 

Aquestes sèries documentals han quedat integrades en el Quadre de classificació del Fons Ajuntament de Granollers, dins la secció i subsecció 
següents:
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL                                                                                                                                                                                          
1.2. Universitat de Granollers

SÈRIES I TIPOLOGIES DOCUMENTALS

Relació de les sèries i de les agrupacions tipològiques dins les sèries, amb breu explicació del seu contingut:

468 Règim jurídic i polític de la Universitat
• Llibre de privilegis: llibre copiador de 23 privilegis reials concedits a la vila, així com de testaments dels jurats de la vila, compravendes, 

concòrdies, sentències i, en general, de la documentació constitutiva de les institucions públiques de la vila, del seu règim polític i econòmic  
i dels seus drets

• Privilegis,  ordinacions  i  testaments  de  jurats: trasllats  de  privilegis,  ordinacions,  que  constitueixen  els  antecedents  de  les  actuals 
ordenances i reglaments municipals; testaments de jurats, que són documents on s'explica l'estat del consistori a la fi del mandat dels jurats, 
amb especial menció a l'evolució dels plets que mantenia la institució i alguns documents que fan referència a les competències o al règim 
jurídic de la Universitat

• Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers: antecessors dels actuals Llibres d'Actes del Ple. 
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469 Règim econòmic de la Universitat
• Quaderns de comptes del clavari: llibretes on el clavari anotava totes les entrades i sortides de capital i el concepte pel qual s'havia mogut
• Comptes solts del clavari: comptes abonats del clavari en concepte de feines fetes per diversos particulars a càrrec del consistori
• Àpoques,  albarans  i  rebuts: rebuts  firmats  a  favor  del  clavari  per  haver  pagat  diners  als  particulars  que  havien  treballat 

a càrrec de la institució 
• Llibres  i  quaderns  d'actes,  àpoques  i  instruments  notarials: llibres  que  contenen  àpoques  de  pagaments  fets  o  rebuts 

per la Universitat i instruments notarials derivats dels seus negocis amb diversos particulars
• Llibre de dèbit i crèdit de la Universitat de Granollers: llibre on es van llistar les quantitats degudes a diversos creditors
• Llibretes  de  col·lecta  per  fer  talles,  fogatges  i  cadastre:  relació  de  famílies  o  particulars  susceptibles  de  pagar  les  imposicions 

de les talles, el fogatge i el cadastre
• Manuals d'actes de l'Ajuntament: contractes firmats entre l'Ajuntament i diversos particulars i escriptures d'arrendament anual dels propis 

i arbitris de la Universitat. 

470 Relacions exteriors de la Universitat
• Correspondència / oficis: conjunt d'enviats i rebuts per la Universitat en les seves relacions amb particulars i institucions
• Decrets i ordres: compilacions de manaments fets per diverses autoritats a les Administracions on governen perquè els publiquin per fer-ne 

arribar el contingut als habitants.

471 Plets i processos judicials de la Universitat
Procediments judicials que afecten la Universitat de Granollers o bé, membres de la corporació, incloent llibretes o llibres de trasllats i originals  
de processos judicials de la Universitat,  dictàmens de l'advocat de la vila, requestes, instàncies, lletres citatòries, capítols, manaments judicials, 
sentències, suplicacions i registre de requisitòries.

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers (1252-1876)
             Actualitzat el maig de 2017           2



CATÀLEG CRONOLÒGIC

En presentem el catàleg de les 386 unitats documentals descrites, dels anys 1252 a 1876, per ordre cronològic::

Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

3202 468 45 1252 1581 Llibre de privilegis de la vila de Granollers La data fa referència al moment                
en què es van escriure els documents 
originals que es van copiar al llibre,          
no al període en què es va redactar          
el propi llibre de privilegis (segles XV        
a XVI, amb anotacions marginals 
d'èpoques posteriors)

3458 469 204 1343 1343 Trasllat d'un violari de 500 sous venut pel rei Pere III el Cerimoniós            
a la Universitat de Granollers per tal de finançar una expedició                   
contra el regne de Mallorca, amb la condició que mentre es retorni             
el violari, el rei no exigirà la quèstia ni cap altre cens sobre Granollers.

3368 469 188 1358 1358 Trasllat d'una àpoca de 3664 sous i 2 diners que els jurats                          
de la Universitat de Granollers van pagar a Pere Vall, escrivà                     
de la tresoreria reial, en concepte de donatiu reial cobrat                            
amb motiu de la guerra contra Castella.

3457 469 253 1400 1825 Retalls de comptes i documents de la Universitat de Granollers
3367 468 15 1418 1452 Llibre d'ordinacions de la vila de Granollers del 25 de novembre                 

de 1418 al 22 d'octubre de 1452.
L'original estava enquadernat                   
amb un pergamí; en el decurs                   
de la intervenció de restauració                
aquest pergamí original ha estat 
recuperat i integrat a la col·lecció              
de pergamins; i el llibre s'ha enquadernat 
de nou. Llibre transcrit i publicat                
l'any 1932. Forma part del Fons                
de l'Hemeroteca Municipal: Biblioteca 
Granollerina, volum II

3458 469 35 1435 1767 Còpies autèntiques del 1819 d'escriptures de l'arxiu del Reial Patrimoni 
de Catalunya dels segles XV a XVIII relatives a l'establiment del dret         
de vendre carn, queviures, gel i pa i de l'hostal de Granollers. 

Hi ha 2 segells amb filigrana plegable.
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

3201 468 16 1438 1450 Llibre del Consell de la vila de Granollers del 24 de febrer de 1438             
al 20 de febrer de 1450.

Cal tenir present que en la coberta           
del llibre l'escrivà va consignar-hi la data 
de 1436 com a inici del llibre,                    
però com que els primers fulls                  
s'han perdut, en realitat la primera sessió 
consignada en el llibre es va celebrar 
l'any 1438.

3201 468 19 1438 1450 Documents trobats amb el llibre del Consell de la vila de Granollers.
3201 468 18 1450 1500 Fragments de deliberacions i documents solts del Consell                          

de la Universitat de la vila de Granollers del 1450 al 1500.
Restaurat. La data de la unitat 
documental és atribuïda. Els fulls 
d'aquesta unitat es van trobar al principi   
i al final del Llibre del Consell                   
de la Vila del 24 de febrer de 1438           
al 20 de febrer de 1450.Data atribuïda.

3201 468 17 1467 1471 Fragments solts de deliberacions i documents solts del Consell                  
de la Universitat de la vila de Granollers del 20 de novembre de 1467        
al 20 de maig de 1471.

Restaurat. Els fulls solts d'aquesta unitat 
es van trobar al principi i al final                
del Llibre del Consell de la Vila                 
del 24 de febrer de 1438 al 20 de febrer   
de 1450.

3367 468 157 1489 1489 Trasllat de la confirmació de Ferran d'Aragó del privilegi atorgat                 
per Pere III l'any 1359 a Barcelona pel qual la ciutat té dret a gravar el pa, 
el vi i la carn amb imposicions.

3104 469 76 1495 1496 Comptes de Salvador Boada, clavari de la vila de Granollers,                     
des del 25 de març de 1495 fins el 25 d'abril de 1496.

3285 471 143 1500 1600 Dictamen jurídic en relació a cinc causes en què està involucrada              
la Universitat de Granollers.

3285 471 146 1500 1600 Dictamen que assenta les bases jurídiques per provar la culpabilitat           
de Francesc Simó Camporat, acusat d'assassinar a Jaume Solà                
amb traïdoria i premeditació.

3285 471 150 1500 1600 Memorial de les qüestions que el jurat Colomer ha de tractar                      
amb els advocats de Barcelona.

El document inclou els comentaris fets 
pels advocats consultats per Colomer.

3367 468 156 1500 1600 Memorial del que cal redreçar i reformar del regiment i bon govern             
de la Universitat de Granollers.
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

3285 471 184 1500 1600 Memorial que conté els fonaments jurídics pels quals el governador           
s'ha d'inhibir a favor del batlle de Granollers a l'hora de fer una enquesta 
contra Francesc Febrer.

3457 469 81 1500 1800 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de la Universitat 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del clavari             
de la vila.

3367 468 211 1500 1800 Dibuix de l'escut de la vila de Granollers.
3455 470 332 1500 1800 Lletres, instàncies i ordres de diverses i autoritats i particulars enviades     

a la Universitat de Granollers.
3455 470 333 1500 1800 Lletres i instàncies enviades per la Universitat de Granollers                       

a diverses autoritats i particulars.
3368 469 221 1507 1508 Albarans firmats per diversos particulars a favor de Bernat Roure, clavari 

de la Universitat de Granollers.
3368 469 226 1508 1545 Albarans firmats per diversos particulars a favor del clavari                         

de la Universitat de Granollers.
3368 469 222 1518 1518 Albarans firmats per diversos particulars a favor de Bernat Roure, clavari 

de la Universitat de Granollers.
3104 469 63 1519 1520 Comptes de Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers,                    

des del 25 de març de 1519 al 24 de juny de 1520.
3104 469 62 1521 1522 Comptes de Miquel Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers,             

des del 25 de març de 1521 a poc després del 24 de juny de 1522.
La unitat documental presenta un estrip 
a la part posterior esquerra                       
que en dificulta la lectura.                          
A primera vista, sembla que el document 
sigui de l'any 1421, perquè el "5" de l'any 
1521 sembla un "4". En la primera 
pàgina del llibre, però, se cita l'any 1521 
en xifres romanes. D'altra banda,             
en el foli 10v es fa una referència             
a un privilegi concedit a la vila                   
l'any 1521, en què va actuar                     
com a notari Antoni Anglès, que va viure 
al segle XVI, Tot plegat indica                   
que, malgrat les aparences, el llibre          
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

és de l'any 1521-1522, i no pas                
de 1421-1422.

3368 469 223 1524 1525 Albarans firmats per diversos particulars a favor de Miquel Tarafa, clavari 
de la Universitat de Granollers.

3104 469 64 1531 1532 Comptes de Pere Pujalt, clavari de la Universitat de la vila de Granollers, 
des del 25 de març de 1531 al 24 de juny de 1532

3201 468 36 1532 1538 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 24 de juny de 1532 al 31 de març de 1538.

3285 471 149 1532 1600 Memorial fet per la Universitat de Granollers per recórrer la decisió            
del governador de sancionar la vila amb 600 ducats per no haver tramès 
a Barcelona 175 homes per fer guàrdia a la ciutat.

La unitat documental conté quatre còpies 
del memorial.

3455 470 247 1536 1536 Instància presentada pels consellers de la Universitat de Granollers           
al procurador patrimonial del rei en què s'exposa la injustícia derivada       
de no haver rebut les lletres de cort per assistir a les Corts de Montsó        
i en què es demana que es rectifiqui aquest greuge. 

3367 468 160 1541 1541 Còpia autèntica del privilegi atorgat per Carles I a la vila de Granollers 
concedint la insaculació dels càrrecs públics.

3367 468 158 1542 1542 Còpia del privilegi de burgès atorgat per Carles I a mossèn Francesc 
Masferrer, ciutadà de Granollers.

3367 468 190 1542 1542 Trasllat del privilegi atorgat per Carles I a la vila de Granollers concedint 
la salvaguarda de persones i béns en dia de mercat.

3104 469 77 1542 1800 Fulls solts de llibres de comptes dels clavaris de la Universitat                    
de Granollers.

3105 469 102 1544 1547 Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers                    
des del 4 de gener de 1544 al 13 de gener de 1547.

3367 468 155 1545 1549 Ordinacions de la Universitat de Granollers que han d'observar                  
els arrendadors de les imposicions del període 1545-1549.

3285 471 145 1550 1600 Nota de Josep Molaner explicant breument el contingut del catorzè 
capítol de la cort de Lleida promulgat per Jaume II.

3367 468 154 1550 1600 Memorial del regiment polític i administració econòmica de la Universitat 
de Granollers presentat al lloctinent general de Catalunya.

3367 468 289 1550 1606 Retalls d'ordinacions de la Universitat de la vila de Granollers. Originalment, aquests retalls formaven 
part d'un llibre o lligall,                               
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

tal i com es desprèn del número               
de foliació que es veu al marge superior 
dret dels documents.                                 
Pel que fa a la data, l'últim fragment 
consigna una anotació de l'any 1606, 
però el tipus de lletra d'anys fa pensar      
en la possibilitat que la data                      
de les ordinacions es remunti                    
unes quantes dècades enrere.

3109 471 13 1551 1551 Declaracions dels testimonis aportats per Francesc Riera, batlle                 
de Granollers, en el judici que l'enfronta a la Universitat de la vila               
de Granollers.

 Hi ha una referència al procés al Llibre 
de Deliberacions del Consell                    
de la Universitat de la Vila de Granollers 
del 27 de març de 1555 al 20 de maig      
de 1572, en la sessió celebrada el 26       
de gener de 1556 (foli 11)

3367 468 159 1551 1551 Testament dels jurats de la Universitat de Granollers que esgoten              
el seu càrrec el 25 de març de 1551.

3285 471 179 1554 1554 Requesta presentada pel síndic de la Universitat de Granollers a Jaume 
Amat, veguer del Vallès, per haver empresonat a Llàtzer Rogent                
en dia de mercat, la qual cosa contravé els privilegis reials                         
de salvaguarda i guiatge i la concòrdia feta entre el rei i el bisbe                 
de Barcelona en relació a la jurisdicció de la vila.

3104 469 65 1554 1555 Comptes de Miquel Puigesteve, clavari de la vila de Granollers,                 
des del 25 de març de 1554 al 24 de juny de 1555. 

3105 469 104 1554 1561 Llibre segon del notari Miquel Leotart, escrivà del Consell, de les nòtules 
d'àpoques firmades per la Universitat de Granollers des del 21 d'abril        
de 1554 al 18 de juny de 1561.

3107 471 39 1555 1555 Procés civil que enfronta la Universitat de la vila de Granollers                   
contra Antoni Parera, batlle de les Franqueses, i els homes                        
que el van ajudar a capturar il·lícitament a Pere Vidal, boter                        
de Granollers, quan estava en territori de la jurisdicció del batlle                 
de Granollers.

Hi ha una referència al procés al Llibre 
de Deliberacions del Consell                    
de la Universitat de la Vila de Granollers 
del 27 de març de 1555 al 20 de maig      
de 1572, en la sessió celebrada el 12       
de novembre de 1555 (foli 9). La unitat 
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

documental recull documentació               
del període 1518 al 1555 (fiances, 
guiatges, fermes de dret, treves, 
remissions, sentències i similars) 
utilitzada com a prova en el procés.          
Cal tenir present que no es conserva        
ni el principi ni el final del procés.

3200 468 14 1555 1572 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 27 de març de 1555 al 20 de maig de 1572. 

Al principi i al final del llibre s'hi ha afegit 
un foli procedent d'un manuscrit               
dels segles XIV-XV que recull                   
un fragment del Llibre de les Sentències 
de Pere Llombard, llibre I, distinció 33, 
capítol I.

3285 471 185 1559 1560 Presentació de la lletra citatòria comunicada per la Reial Audiència            
a Jaume de Tagamanent, donzell domiciliat a Barcelona, i Jaume Belver, 
pagès de Canovelles, per tal que compareguin a la institució per pledejar 
contra la Universitat de Granollers.

La unitat documental inclou la lletra 
citatòria original.

3105 469 101 1559 1566 Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 22 
d'abril de 1559 al 28 de març de 1566.

3367 468 162 1561 1561 Testament dels jurats de la Universitat de Granollers que esgoten              
el seu càrrec el 25 de març de 1561.

3104 469 66 1561 1562 Comptes de Joan Burguès, clavari de la vila de Granollers, del 25              
de març de 1561 al 24 de juny de 1562.

3285 471 147 1563 1600 Memorial fet pel síndic de la Universitat de Granollers per apel·lar              
a la sentència donada pel batlle de la vila a favor de Miquel Puigesteve 
en la causa que l'enfronta a la Universitat pels drets sobre una peça          
de terra contigua a l'hostal nou o bordell de Granollers.

3455 470 205 1565 1565 Concòrdia firmada entre les Universitats de Granollers, Cardedeu              
i les de les parròquies de Vilamajor, a fi d'unir-se durant dos anys               
en coalició per tal d'ajudar-se mútuament contra bandolers, lladres            
i malfactors.

3455 470 265 1565 1565 Lletra de Josep Molaner als jurats de la Universitat de Granollers 
comentant l'afer de la concòrdia que pretén firmar la vila per a protegir-se 

La unitat documental inclou la concòrdia 
firmada per la Universitat d'Amer              
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

de bandolers i malfactors, bo i seguint el model de concòrdia firmada         
per la Universitat d'Amer.

i un esborrany d'aquesta concòrdia          
amb notes per adaptar-la                          
a les contingències de Granollers.

3458 469 245 1570 1570 Intima comunicada a Miquel Puigesteve de la lluïció feta per la Universitat 
de Granollers del censal mort de 275 lliures que li prestaven anualment 
com a hereu de Joana Valls.  

3104 469 67 1572 1573 Comptes de Francesc Masferrer, clavari de la vila de Granollers,                
des del 25 de març de 1572 al 24 de juny de 1573.

3285 471 181 1573 1573 Requesta presentada pel síndic de la Universitat de Granollers a Jeroni 
Meca, regent la vegueria de Barcelona, a fi que no faci cognició                 
de les escriptures dels notaris ni altres actes jurisdiccionals a Granollers, 
atès que la vila està sota la jurisdicció exclusiva del batlle.

3285 471 183 1573 1573 Presentació d'una lletra citatòria d'Onofre Pau Sellers, canonge de la Seu 
de Barcelona, als jurats de la Universitat de Granollers i a la comunitat      
de preveres de l'església de sant Esteve, a fi que acudeixin a la cúria        
de l'Oficialat per pledejar en la causa que els enfronta per motiu                 
de la causa pia de maridar donzelles pobres de la vila.

La unitat documental inclou la lletra 
citatòria original.

3285 471 182 1574 1574 Còpia autèntica de la requesta feta per Pere Joan Freixa, porter                 
del Mestre Racional, als jurats de la Universitat de Granollers, bo i exigint 
el pagament del coronatge de la reina Anna d'Àustria, que els jurats 
demostren haver pagat mostrant-li el corresponent albarà.

3285 471 177 1575 1575 Provisió de la Reial Audiència feta en la causa que enfronta Bartomeu 
Roig contra la Universitat de Barcelona per motiu d'haver-lo inhabilitat  
per a exercir el càrrec de conseller.

3285 471 246 1576 1576 Requesta presentada pel batlle de Granollers a Joan Vallonga, comissari 
reial del governador de Catalunya, a fi renuncïi a assistir a l'extracció         
de càrrecs públics de la Universitat de Granollers i resposta de l'esmentat 
Vallonga.

3367 468 161 1578 1578 Testament dels jurats de la Universitat de Granollers que esgoten              
el seu càrrec el 25 de març de 1578.

3367 468 196 1578 1578 Addicions a les ordinacions de la Universitat de Granollers. 
3109 471 40 1580 1580 Procés civil que enfronta la Universitat de la vila de Granollers                   

contra l'església de Sant Esteve de Granollers pels drets de l'obrer            
Cal tenir present que no es conserva        
ni el principi ni el final del procés. La data 
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Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

de l'hospital de l'església parroquial sobre la caritat. és atribuïda i aproximada, i s'ha extret      
de la única data que apareix en tot           
el procés. En el llibre de deliberacions 
del Consell de la Universitat de la vila       
de Granollers del 27 de març de 1555      
al 20 de maig de 1572, hi ha els 
precedents del conflicte (folis 165, 202, 
203 i 212).

3367 468 163 1580 1580 Testament dels jurats de la Universitat de Granollers que esgoten              
el seu càrrec el 25 de març de 1580.

3105 469 37 1580 1588 Llibre d'àpoques i actes de la Universitat de Granollers que conté 
àpoques de pagaments fets o rebuts per la institució i instruments 
notarials derivats dels seus negocis amb diversos particulars,                     
del 18 d'octubre de 1581 a l'1 d'abril de 1588.

Cal tenir en compte que s'han perdut       
els folis corresponents a actes i àpoques 
de l'any 1584. Hi ha documents 
relacionats amb la construcció                  
de la Porxada als folis 112-114, 122, 
126, 130, 146 i 148.Hi ha documents 
solts, de 1580 fins el 1589,                        
que pertanyen al llibre.                              
També hi ha fragments.

3458 469 255 1581 1581 Minutes d'instruments notarials derivades dels negocis de la Universitat 
de Granollers amb diversos particulars, des de l'1 al 3 de gener de 1581. 

3104 469 68 1581 1582 Comptes d'Esteve Rolf, clavari de la vila de Granollers, des del 25             
de març de 1581 al 24 de juny de 1582.

3458 469 199 1582 1582 Venda d'un censal mort de 270 lliures feta pels jurats de la Universitat       
de Granollers a favor de Jaume Tristany, blanquer de Granollers,               
per tal de poder comprar a l'esmentat Jaume i a Guillem Carbonell             
el cens de 18 lliures i 10 sous que perceben anualment del monestir          
de Sant Francesc de Granollers.

La unitat documental inclou l'àpoca 
estesa pels jurats de la Universitat            
de Granollers a favor de Jaume Tristany 
per acreditar el lliurament de les 270 
lliures.

3368 469 254 1583 1583 Àpoca firmada per Marina Bosch a favor de Francesc Vallès, clavari          
de la Universitat de Granollers, per un pagament de 10 lliures, 7 sous        
i 11 diners fet per pagar la pensió d'un censal venut a l'esmentada 
Marina.

3458 469 256 1583 1583 Actes i àpoques firmades per la Universitat de Granollers el dia 17 Originalment, aquests dos folis formaven 
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d'octubre de 1583. part del Llibre d'actes i àpoques               
de la Universitat de Granollers, foli 57. 
Amb el pas del temps,                            
es van desprendre del llibre,                     
i en l'actualitat romanen com a fulls solts.

3458 469 257 1584 1584 Minutes d'actes i àpoques derivades dels negocis de la Universitat             
de Granollers amb diversos particulars des del 7 al 13 de setembre           
de 1584.

3455 470 258 1584 1584 Lletra de Joan Antoni Albanell a Antoni Bas, notari de Barcelona,                
a fi que faci firmar una àpoca al procurador del convent del Carme             
de Barcelona a favor de Miquel Valls, clavari de la Universitat                     
de Granollers.

3368 469 259 1584 1584 Àpoca firmada per Miquel Puigesteve, mercader de Granollers,                  
a favor de Miquel Valls, clavari de la Universitat de Granollers,                    
per un pagament de 48 lliures fet en concepte de pensió d'un censal mort 
venut a l'esmentat Miquel.

31457 468 294 1585 1585 Constitucions i altres drets de Catalunya, compilats d'acord amb el capítol 
24 de les Corts de Montsó de 1585. 

3367 468 188 1585 1585 Clàusula que conté el jurament de fidelitat que han de fer els síndics         
al príncep Felip a les corts de Montsó de 1585.

3458 469 252 1585 1585 Memorial del blat repartit el dia 16 d'agost de 1585.
3455 470 266 1585 1585 Lletra de Joan Antoni Albanell a Antoni Bas, notari de Barcelona,                

a fi que faci firmar a Francesc Agulló de Blanes, procurador de Maria         
de Requesens, comtessa de Benevent, una àpoca a favor de Bernat 
Solà, clavari de la Universitat de Granollers, per un pagament                    
de 30 lliures en concepte de pensió d'un censal.

3458 469 267 1585 1585 Arrendament dels espais per a les taules fet per la Universitat                    
de Granollers en encant public.

3458 469 268 1585 1585 Memorial dels particulars que han assegurat que pastaran pa a la fleca 
l'any 1585.

3458 469 269 1586 1586 Actes i àpoques firmades per la Universitat de Granollers des de l'1 al 3 
de gener de 1586.

3455 470 270 1586 1586 Lletra de Joan Antoni Albanell a l'escrivent Joan Terès a fi que faci firmar 
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al procurador del convent del Carme de Barcelona una àpoca                    
a favor d'Esteve Rolf, clavari de la Universitat de Granollers, i resposta      
de l'esmentat Terès confirmant l'operació.

3368 469 271 1586 1586 Esborrany d'una àpoca firmada per Esteve Rolf, clavari de la Universitat 
de Granollers, a favor de Joaquim Ginebreda, Galceran Ferrer,                  
Llorenç Guerau i Agustí Joan, arrendadors de les imposicions                    
de la vila, per un pagament de 151 lliures i 10 sous.

3458 469 273 1586 1586 Esborranys d'actes i àpoques derivades dels negocis de la Universitat       
de Granollers amb diversos particulars des del dia 27 al 28 de novembre 
de 1586.

3285 471 131 1587 1587 Requestes presentades pels jurats de la Universitat de Granollers              
a Rafael Tarafa, batlle de les Franqueses, per tal que alliberi                       
a Antic Pucurull, que va ser empresonat pel batlle quan marxava                
del mercat de Granollers, contravenint els privilegis reials de salvaguarda 
i guiatge concedits a la vila. 

3458 469 272 1587 1587 Actes i àpoques derivades dels negocis de la Universitat de Granollers 
amb diversos particulars, des de l'1 al 22 de gener de 1587.

3458 469 274 1587 1587 Presa de posessió de Miquel Valls, candeler de cera de Granollers,           
com a clavari de la Universitat, i memorial dels fermances que presenta.

3455 470 275 1587 1587 Lletra de l'escrivent Joan Terès a Joan Antoni Albanell en què li comunica 
que Mateu Romeu, procurador del convent del Carme de Barcelona,         
ha firmat una àpoca per un pagament de 15 lliures, 7 sous i 2 diners. 

3455 470 276 1587 1587 Lletra de Jeroni Talamera al notari Joan Antoni Abanell                                
en què li comunica que Pere Noguera ha firmat una àpoca de 48 lliures     
a favor de Miquel Vallès, clavari de la Universitat de Granollers. 

3368 469 277 1588 1588 Àpoca firmada per Jeroni Pla i Pere Pau Lledó a favor de la Universitat      
de Granollers per un pagament de 1400 lliures fet per raó                           
de l'arrendament de les set imposicions de la vila.

3457 469 99 1588 1589 Comptes de Miquel Joan Valls, obrer de l'església de Sant Esteve              
de Granollers, des del 26 de març de 1588 al 25 de març de 1589.

3458 469 113 1591 1591 Censal mort de 160 lliures venut per Francesc Balle, clavari i procurador 
de la Universitat de Granollers, a Pere Villar, agricultor de Sant Feliu          
de Codines, a canvi d'una pensió anual de 160 sous.
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3285 471 132 1592 1592 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Granollers                 
contra Montserrat Vidal, esparter de Barcelona, per tal d'obtenir permís 
per embargar els seus béns i els dels seus fermances                                
per no haver entregat 186 quarteres de blat de les 300 que havia venut     
a la Universitat de Granollers.

3368 469 201 1592 1592 Àpoca feta per Baltasar Pardina, cavaller domiciliat a Barcelona, receptor 
de les rendes reials de la Batllia General de Catalunya, a favor                   
de Francesc Balle Pujalt, clavari de la Universitat de Granollers,                 
per un pagament de 33 lliures, 7 sous i 7 diners deguts en concepte          
de quèstia i altres censos.

3285 471 176 1592 1596 Trasllat del procés judicial que enfronta la Batllia General de Catalunya 
contra els jurats i la Universitat de Granollers pels drets sobre el forn         
de la vila.

3285 471 173 1593 1593 Requesta presentada pel síndic de la Universitat de Granollers a Bernat 
Amat, porter reial, i a Onofre Gomis, procurador, per tal de protestar          
per haver arrestat Galceran Ferrer Llorens i els seus béns en dia               
de mercat, la qual cosa contravé el privilegi de guiatge concedit a la vila.

3200 468 235 1593 1593 Còpia autèntica d'una deliberació del Consell de la Universitat                    
de Granollers en què s'acorda enviar a Jeroni Llotard i el síndic de la vila 
a reunir-se amb els seus advocats de Barcelona per tal de decidir              
com cal procedir contra el porter reial Vicenç Puig, que va arrestar 
Montserrat Palau en dia de mercat, contravenint els privilegis atorgats       
a la vila. 

3104 469 69 1593 1594 Comptes de Jeroni Riera, clavari de la vila de Granollers, des del 26          
de març de 1593 al 24 de juny de 1594.

3285 471 174 1594 1594 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Granollers                 
i a Jaume Camps i Miquel Pelegrí contra l'abat Miquel Aimerich.

3285 471 133 1596 1596 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Granollers                 
contra Pau Pons, agutzil reial, pel pagament d'un censal                             
que la Universitat havia comprat dels béns dels consorts Boter                   
que foren encantats per l'esmentat Pau Pons en execució                          
d'una sentència judicial.

3285 471 175 1596 1596 Trasllat del procés civil que enfronta la Batllia General de Catalunya 
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contra la Universitat de Granollers pels drets sobre la mostassaferia          
de la vila.

3285 471 136 1596 1597 Trasllat del procés civil que enfronta el procurador fiscal de la Batllia 
General de Catalunya contra la Universitat de Granollers pel dret               
del mesuratge de l'oli. 

3285 471 135 1597 1602 Trasllat del procés civil que enfronta Jaume Riera, calceter de Granollers, 
contra els jurats de la Universitat de Granollers, per impedir-li exercir         
el càrrec de jurat segon de la vila tot i que en la insaculació del càrrec       
es va extreure el rodolí que portava el seu nom.

3285 471 280 1598 1598 Lletra de mossèn Barba, síndic de la Universitat de Granollers,                  
als consellers de la vila, on comenta la decisió que ha pres el jutge            
en relació a la causa moguda per mossèn Tristany.

3104 469 71 1598 1599 Comptes de Jeroni Riera, clavari de la vila de Granollers, del blat comprat 
i venut per la Universitat des del 24 de juny de 1598 al 24 de juny              
de 1599.

L'estructura del llibre està invertida,          
de manera que comença pels 
pagaments fets en el període març juny 
1599, mentre que tot seguit                       
es desgranen els pagaments fets             
pel clavari el període de juny 1598-març 
1599.

3285 471 134 1598 1599 Trasllat del procés civil que enfronta Jaume Tristany, notari de Granollers, 
contra els jurats de la Universitat de Granollers, per negar-se a deixar-li 
exercir el càrrec de jurat en cap per raó de deure 43 lliures a la confraria 
de Nostra Senyora.

La unitat documental inclou                       
tres subcarpetes que contenen                 
un quadern de documentació dels anys 
1605 – 1607 relativa als deutes                
de Jaume Tristany i d'altres, de Guillem 
Bou i Miquel Mauri, així com una lletra 
citatòria de l'any 1598 dirigida                   
a la Universitat de Granollers                    
i dues requestes presentades per Jaume 
Tristany al consistori amb les respostes 
pertinents.

3285 471 172 1598 1599 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Caldes de Montbui 
contra els jurats de la Universitat de Granollers per la pretensió                  
de la primera d'obtenir que els seus habitants estiguin exempts de pagar 

La unitat documental inclou                       
una subcarpeta amb els capítols 
presentats per la Universitat                      
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les imposicions de Granollers que graven la compravenda                          
de productes forans. 

de Granollers en un procés que segueix 
contra Caldes per motiu del pagament 
d'imposicions, els quals probablement 
s'han d'incloure dins aquest procés.

3368 469 293 1598 1624 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 16 de juny de 1598 al 16 de març            
de 1624.

3367 468 165 1599 1599 Còpia certificada del privilegi concedit pel rei Felip III l'any 1599                 
pel qual confirma diversos privilegis atorgats pels seus antecessors           
a la vila de Granollers.

3104 469 70 1599 1600 Comptes de Jaume Tristany, clavari de la vila de Granollers,                       
des del 25 de març de 1599 al 24 de juny de 1600.

3455 470 328 1599 1688 Lletres, instàncies i ordres de diverses i autoritats i particulars enviades     
a la Universitat de Granollers, des del 3 de juny de 1599 al 3 d'abril            
de 1688.

3285 471 169 1600 1600 Trasllat del recurs d'empara presentat per la Universitat de Granollers 
contra els privilegis reials concedits a la Universitat de les Franqueses.

3285 471 141 1600 1700 Requesta presentada per la Universitat de Granollers a Miquel 
Puigesteve, batlle de la vila, per tal que no destorbi el corral                       
que la institució té al vall i revall situats prop del portal de Caldes,              
atès els valls i revalls de la vila són propietat de la Universitat.

3285 471 142 1600 1700 Dictamen de micer Naves en relació a les qüestions relatives al 
pagament del deute que el difunt mossèn Bruniquer havia contret              
amb la Universitat de Granollers i al privilegi de burgès de mossèn 
Masferrer.

3285 471 144 1600 1700 Respostes dels jurats de la Universitat de Granollers a la requesta 
presentada pels consorts Despes per no haver nomenat actuari                 
en la causa que segueixen contra els imposicioners de la vila.

3367 468 166 1600 1700 Còpies de diversos privilegis reials atorgats a la vila de Granollers             
des de 1357 a 1599.

3367 468 193 1600 1700 Obligacions del mestre de cant de Granollers, ordenades per la comunitat 
de l'església de Sant Esteve de Granollers i la Universitat de la vila.

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers (1252-1876)
             Actualitzat el maig de 2017           15



Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

3458 469 248 1600 1700 Concòrdia per la Universitat de Granollers i els seus creditors censalistes 
en virtut de la qual es promet destinar els emoluments de la Universitat    
al pagament dels censals. 

3458 469 249 1600 1700 Memorial dels llocs d'on han de venir grans per vendre'ls a la vila               
de Granollers.

3455 470 264 1600 1700 Lletra dels consellers de la Universitat de Granollers a Juan Bautista 
Gacia, procurador del monestir de Sant Francesc de Paula de Barcelona, 
en què se li demana que aboni uns sermons declamats per un predicador 
que va sufragar la Universitat.  

3455 470 291 1600 1700 Fragment d'una lletra dirigida als consellers de Granollers                           
a fi que concedeixin a micer Anton Perpinyà i Masferrer, advocat                
de la Universitat, un suplement salarial per raó dels grans treballs              
que enguany ha fet per encàrrec del consistori.

3368 469 323 1600 1800 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució.

Els dos primers documents de la unitat 
contenen referències a l'arxiu de la vila    
i a l'arxiver de l'església de Sant Esteve 
de Granollers.

3285 471 178 1601 1601 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Granollers                 
contra Josep Bonet, notari de la vila, pels drets dels notaris de Granollers.

3285 471 138 1602 1602 Dictamen dels advocats de la vila en relació a la qüestió                             
de si la Universitat de Granollers ha d'assumir la defensa del seu batlle, 
que ha estat acusat per Jaume Tristany a la Reial Audiència per motiu       
de l'elecció de deseners i cinquantaners.

3104 469 21 1602 1603 Comptes de Bernat Viader, clavari de la vila de Granollers, del 26              
de març de 1602 al 24 de juny de 1603.

La unitat documental inclou                       
una subcarpeta que conté els comptes 
de les compres de blat fetes                      
durant el període 1602-1603 i pagades 
per Bernat Viader.

3285 471 167 1603 1603 Trasllat del procés civil que enfronta la Universitat de Granollers                 
contra el batlle de la vila pel privilegi atorgat a Granollers segons el qual 
part de les penes pecuniàries que imposi el batlle s'han de destinar           
a l'hospital o a les causes pies de la vila.

3458 469 202 1603 1603 Debitori fet per Melcior Seguí i Jeroni Pla, mercaders de Granollers,          
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a favor dels jurats de la Universitat de Granollers, als quals prometen 
pagar 1900 lliures, que són el preu de l'arrendament anual de les set 
imposicions. 

3200 468 208 1603 1603 Còpia autèntica d'una deliberació del Consell de la Universitat                    
de Granollers en què s'acorda demanar el parer dels advocats de la vila 
per tal de defensar-se contra el manament del porter del Mestre Racional, 
que exigeix als consellers que donin compte de les imposicions de la vila.

3285 471 180 1609 1609 Suplicació presentada per Joan Pons, mestre de cases, a la Reial 
Audiència, a fi que impedeixin als jurats de la Universitat de Granollers 
enderrocar un pilar i part de la capella de Nostra Senyora del Roser 
instituïda a l'església de Sant Esteve de Granollers                                     
fins que sigui examinada per experts.

3458 469 216 1609 1609 Trasllat de la clàusula testamentària del difunt Pau Taraval, prevere           
i rector de l'església parroquial de Santa Maria de Sallent,                          
per la qual nomena hereva universal la seva germana Maria Taraval.

3104 469 72 1610 1611 Comptes d'Antoni Franquesa, clavari de la vila de Granollers,                     
des del 25 de març de 1610 al 24 de juny de 1611. 

El primer foli del manuscrit                        
inclou un dibuix de l'escut de Granollers.

3285 471 192 1611 1611 Provisió feta per la Reial Audiència comminant a Francisco Bielsa, 
agutzil, a capturar a Francesc Febrer, acusat de cometre diversos crims    
a la sotsvegueria del Vallès, i a portar-lo a Barcelona, on serà jutjat.

3458 469 203 1611 1611 Debitori fet per Montserrat Roure, adroguer i batlle de Granollers,              
i Joan Jofre, negociant, a favor dels jurats de la Universitat de Granollers, 
als quals prometen pagar 1600 lliures, que són el preu de l'arrendament 
anual de les set imposicions. 

3289 471 148 1612 1612 Memorial presentat per Universitat de Granollers a la Reial Audiència        
en la causa que l'enfronta als consorts Vinyolles sobre la base                   
d'una concòrdia firmada entre la Universitat i Joan Simó Camporat             
en relació a les notaries de Granollers.

3289 471 152 1612 1612 Fragment d'un imprès que conté el procés judicial que enfronta el rector 
de l'església de Sant Martí de Provençals contra diversos pagesos            
pel pagament de la primícia.

3201 468 352 1615 1615 Deliberacions del Consell de la Universitat de Granollers celebrades          
els dies 13 i 15 de novembre de 1615.
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3289 471 171 1616 1616 Requesta presentada pel síndic de la Universitat de Granollers                  
a Jeroni Pujades, habitant de Barcelona, en relació a la capbrevació          
dels béns que té a Granollers.

3283 469 22 1616 1617 Comptes de Miquel Solà, clavari de la vila de Granollers, del 26 de març 
de 1616 al 24 de juny de 1617.

3289 471 170 1617 1617 Trasllat del procés judicial que enfronta Pere Romaguera, batlle                 
de Granollers, contra el procurador fiscal de la cort reial i Esteve Mauri, 
Bernat Tries, Salvador Quintana i Llorenç Cata, per raó dels danys 
causats per l'execució dels béns dels particulars esmentats. 

3283 469 78 1618 1619 Comptes de Montserrat Roura, clavari de la vila de Granollers,                   
des del 25 de març de 1618 al 24 de juny de 1619.

3458 469 217 1619 1619 Trasllat de la clàusula testamentària del difunt Joan Taraval, paraire           
de llana de Vic, per la qual nomena hereu universal el seu pare                  
Joan Salvi Taraval.

3283 469 23 1619 1620 Comptes de Miquel Joan Solà, clavari de la vila de Granollers,                   
del 26 de març de 1619 al 24 de juny de 1620.

3289 471 168 1620 1620 Lletra citatòria de la Reial Audiència a la Universitat de Granollers              
en relació a la causa presentada pels administradors de la causa pia 
fundada per Joan Riembau per raó del pagament d'un censal.

3283 469 24 1620 1621 Comptes de Bernat Viader, clavari de la vila de Granollers, del setembre 
de 1620 al 24 de juny de 1621. 

La unitat documental conté una intima 
del Consell de la Universitat de la vila       
de Granollers de 1612.

3195 468 8 1620 1623 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 7 d'octubre de 1620 al 30 de desembre de 1623.

 Tot i que el títol del llibre indica                 
que la primera deliberació és del 7 d'abril 
de 1620, en realitat la primera sessió 
conservada es va celebrar el 7 d'octubre.
Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets,                                    
dels anys 1620 a 1714,                             
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(té interrupcions).
3458 469 108 1621 1621 Censal de 2045 lliures venut per la Universitat de Granollers als fills           

de Joan Taraval, paraire de Vic, a canvi d'una pensió anual de 102 lliures 
i 15 sous.

La unitat documental                                 
inclou una subcarpeta amb la còpia 
d'una partida del manual de la Taula         
de Canvi de Dipòsits Comuns                   
de Barcelona que consigna el pagament 
de 556 lliures, 12 sous i 1 diner                 
fet per la Universitat de Granollers            
als tutors dels fills de Joan Taraval.

3458 469 117 1621 1621 Llicència atorgada per Fernando Afan de Ribera, capità general                 
de Catalunya, a la Universitat de Granollers, per tal que el consistori 
pugui vendre un censal mort de 2045 lliures per afrontar                             
els seus múltiples deutes.

3458 469 225 1621 1622 Còpies de partides del vint-i-sisè manual de la Taula de Canvi                    
o Dipòsits Comuns de Barcelona.

3458 469 224 1621 1702 Còpies de partides de diversos manuals de la Taula de Canvi                     
o Dipòsits Comuns de Barcelona acreditatives de pagaments fets              
o rebuts per la Universitat de Granollers.

3289 471 137 1624 1624 Requestes presentades pels consellers de la Universitat de Granollers      
a Miquel Codina, porter reial del Mestre Racional, per tal que no intenti 
cobrar coronatges a la vila de Granollers, que n'està exempta                    
per ser carrer de Barcelona. 

3289 471 139 1624 1624 Manament fet per Joan Sentís, lloctinent i capità general de Catalunya, 
als consellers de la Universitat de Granollers, comminant-los a posar fi 
als actes de protesta que fan els vilatans sota la seva empara                    
per tal de negar-se a pagar l'impost del coronatge, sota pena                     
de cinc-cents ducats d'or.

3289 471 140 1624 1624 Requesta presentada per la Universitat de Granollers al notari                    
Jaume Tristany a fi que presenti l'acte d'arrendament de les imposicions 
de la vila fet a favor de Llorenç Riera, Esteve Prats i Miquel Costeny.

3368 469 294 1624 1641 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 2 de juny de 1624 al 9 de març de 1641.
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3283 469 25 1625 1626 Comptes d'Antoni Joan Riera, clavari de la vila de Granollers,                     
del 25 de març de 1625 al 24 de juny de 1626.

3105 469 103 1625 1630 Fragments de minutes d'instruments notarials de la universitat                    
de Granollers.

3367 468 353 1626 1626 Escrit de Felip III al braç reial en relació la interrupció de les Corts              
de Barcelona de 1626.

3458 469 218 1631 1631 Trasllat de l'acta en què Maria Anna Taraval, muller de Joan Taraval, 
nomena hereu universal dels béns del seu difunt marit el seu fill                 
Pau Taraval.

3367 468 153 1632 1632 Instruccions per a Esteve Masferrer, burgès i síndic de la Universitat          
de Granollers, en què es detalla el contingut dels privilegis reials atorgats 
a la vila que es pretén que siguin confirmats en les corts de 1632.

3455 470 213 1632 1632 Lletra de Felip IV als jurats de la Universitat de Granollers convocant-los 
a les corts de Barcelona de 1632.

3457 469 326 1633 1696 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de la Universitat 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del clavari             
de la vila, des de 1633 a 1696.

3289 471 191 1634 1634 Manament fet pel regent de la vegueria de Barcelona al batlle                    
de Granollers a fi que faci fer còpies de tres àpoques                                  
que Joan Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve                     
de Palaudàries, reclama a la Universitat de Granollers                                
per tal de poder provar, en el judici que l'enfronta al consistori,                    
que la institució li ha de pagar les pensions d'un censal.

La unitat documental inclou la requesta 
presentada per Miquel Tries Palaudàries 
a Esteve Vergada, notari de Granollers    
i escrivà del Consell, exigint que li lliuri 
tres àpoques acreditatives del pagament 
de les pensions d'un censal                      
que la Universitat de Granollers li deu 
com a usufructuari del mas Palaudàries.

3283 469 26 1634 1637 Comptes dels clavaris de la vila de Granollers del 25 de març de 1634       
al 25 de març de 1637.

3455 470 214 1637 1637 Ordre impresa del lloctinent de Catalunya al batlle i jurats                           
de la Universitat de Granollers sol·licitant que elegeixin de cinc homes 
capaços per a treballar en la fortificació de la fortalesa de Roses.

3195 468 9 1640 1643 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 24 de desembre de 1640 al 25 de març de 1644.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
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al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714 (té interrupcions).

3283 469 27 1641 1643 Comptes de Guillem Galès, clavari de la vila de Granollers,                        
del 25 de març de 1641 al 23 de març de 1643.

3368 469 295 1641 1655 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 8 d'octubre de 1641 al 25 de març           
de 1655.

3283 469 28 1642 1643 Comptes de Jacint Quintana, clavari de la vila de Granollers,                      
del 25 de març de 1642 al 24 de juny de 1643.

3195 468 373 1643 1643 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 25 de març de 1643 al 25 de març de 1644.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3283 469 79 1644 1646 Comptes d'Antoni Joan Riera i Pau Gallechs, clavaris de la vila                  
de Granollers, des del 25 de març de 1644 al 24 de juny de 1646.

3191 468 1 1644 1648 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
de poc abans del 2 de juliol de 1644 a 8 de març de 1648.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3283 469 80 1648 1649 Comptes d'Esteve Vergada, clavari de la vila de Granollers, del blat 
comprat i venut per la Universitat des del 25 de març de 1648                    
al 24 de juny de 1649.

3283 469 29 1650 1651 Comptes de Gallechs, clavari de vila de Granollers, de les talles 
ordenades pel Consell de la Universitat del 29 de juny de 1650                  
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al 24 de juny de 1651.
3191 468 2 1652 1655 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             

de poc abans del 18 de novembre de 1652 al 25 de març de 1655.
Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3289 471 130 1655 1655 Denúncia i testimoniatges presentats per la Universitat de Granollers 
contra els soldats que van maltractar diversos vilatans                                
durant els últims allotjaments.

3368 469 296 1655 1669 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 19 de desembre de 1655 al 7 d'agost      
de 1669.

3458 469 250 1657 1658 Memorial de les consignacions que han fet els consellers i clavari              
de la Universitat de Granollers a diversos particulars des del 9 de maig      
de 1657 al 10 de febrer de 1658.

3192 468 3 1658 1662 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 25 de març de 1658 al 25 de març de 1662.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (te interrupcions).

3289 471 209 1660 1660 Lletra citatòria de Josep Tries, sotsveguer i regent de la vegueria               
de Barcelona, als jurats i clavari de la Universitat de Granollers,                 
a fi que compareguin a la seva cúria per pledejar contra Pere Pau 
Rossell, prevere de Barcelona, que els acusa de no haver-li pagat             
les pensions d'un censal.

3458 469 116 1664 1664 Taba per a l'arrendament de la imposició de la trentena part del gra 
recollit corresponent al binomi 1664-1665.

3283 469 30 1664 1665 Comptes d'Esteve Calvet, clavari de la vila de Granollers, del 25 de març 
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de 1664 al 24 de juny de 1665. 
3283 469 31 1666 1667 Comptes de Francesc Pujol, procurador de Narcís Miret, clavari de la vila 

de Granollers, del 25 de març de 1666 al 24 de juny de 1667.
3455 470 278 1667 1667 Citació feta per l'Auditor de la Taula de Testaments i causes pies                

de Barcelona als administradors del bací de pobres i de la causa pia         
del difunt Guillem Bruniquer, a fi que en els propers sis dies presentin        
els comptes corresponent a llurs marmessories. 

3106 469 38 1668 1776 Llibre nou de dèbit i crèdit de la Universitat de la vila de Granollers             
que conté els censos i censals fets o rebuts per la corporació municipal.

La unitat documental inclou                       
36 documents relacionats                         
amb els censos i els censals descrits       
en el llibre. La majoria dels censos           
i censals són dels anys 1669 i següents, 
però el llibre inclou registres                      
fins l'any 1776

3368 469 297 1671 1676 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments                
fets a compte de la institució, des del 23 de juny de 1671 al 25 de març 
de 1676.

3458 469 197 1672 1672 Intima notificada a la Universitat de Granollers per una concòrdia pactada 
entre Miquel Carreres, ciutadà de Barcelona, i Eulàlia Font, Maria Lledó    
i Raimunda Lloreda, per la qual l'esmentat Miquel dóna                               
a Raimunda un censal mort de pensió anual de 45 lliures                            
que li fa la Universitat de Granollers.

3458 469 97 1673 1676 Llibreta dels allotjaments de soldats hostatjats a la vila des del 4 d'abril      
de 1673 al 5 de maig de 1676. 

3457 469 107 1674 1675 Comptes de Pau Puiguriguer, obrer de l'església de Sant Esteve                
de Granollers entre el 25 de març de 1674 i el 25 de març de 1675,           
de les quantitats rebudes per l'obra i dels pagaments que ha fet                 
per la celebracio de misses.

3458 469 96 1674 1694 Llibre de la causa pia fundada per la Universitat de Granollers                    
per a maridar donzelles de la vila, des del 24 de juny de 1674                    
al 23 de juny de 1694.

La unitat documental                                 
inclou una subcarpeta                               
que conté el dictamen del veguer             
de Barcelona                                             
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i diversos doctors en Dret                          
en relació a la qüestió de si Caterina 
Francó té dret a beneficiar-se                   
de la causa pia instituïda per la vila.

3283 469 32 1675 1676 Comptes de Josep Gallechs, procurador de Josep Cuberta, clavari            
de la vila de Granollers, del 25 de març de 1675 al 24 de juny de 1676.

3284 469 83 1676 1676 Talla imposada als pagesos de Granollers que no sembren                         
o que sembren poc consistent en la trentena part dels fruits recollits.

3283 469 34 1676 1677 Comptes d'Esteve Romaní, clavari de la vila de Granollers,                         
del 25 de març de 1676 al 24 de juny de 1677.

3368 469 298 1676 1681 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 12 de setembre de 1676 al 25 de març 
de 1681.

3284 469 82 1677 1677 Talla cobrada als pagesos de Granollers que no sembren o que sembren 
poc consistent en la trentena part dels fruits recollits, imposada                  
d'acord amb una deliberació del Consell de la Universitat celebrada           
l'11 d'agost de 1677.

3283 469 33 1679 1680 Comptes de Josep Cuberta, clavari de la vila de Granollers,                       
del 25 de març de 1679 al 24 de juny de 1680.

3193 468 4 1679 1682 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 3 de desembre de 1679 al 18 de març de 1682.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret)                            
i, una altra, al mig del full,                          
que va continuant                                      
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (te interrupcions).

3367 468 206 1681 1681 Acta de la renúncia del càrrec de sotsveguer del Vallès feta                        
per Josep Carreras, aromater de Granollers, davant Rafael Grau Pujolar, 
ciutadà honrat de Barcelona, regent de la vegueria de Barcelona.

3458 469 219 1681 1681 Lluïció d'un censal mort de 2045 lliures feta per la Universitat                     
de Granollers a Joan Gaspar Taraval Calvària i la seva mare Maria 
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Calvària mitjançant un pagament de 3353 lliures, 11 sous i 11 diners. 
3458 469 356 1681 1681 Intima feta a instància de Josep Segarra, calvari de la Universitat               

de Granollers, a Maria Calveria Taravall i al seu fill Joan Gaspar Taravall 
d'una partida de 1045 lliures feta a nom seu a la Taula de Canvi de 
Barcelona.

3369 469 299 1681 1682 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des de l'11 d'abril de 1681 al 24 de març              
de 1682.

3458 469 198 1681 1700 Concòrdia firmada entre la Universitat de Granollers i els seus creditors 
censalistes, per la qual el consistori promet pagar cada dos anys               
les pensions endarrerides, amb la condició que els anys que no en pagui 
escollirà un creditor i se li pagarà el que se li deu fins a un límit                  
de  dues mil lliures.

3284 469 84 1682 1682 Llibreta de la talla de la trentena part dels fruits recollits corresponent        
a l'any 1682.

3369 469 300 1682 1688 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 30 d'agost de 1682 al 25 de març            
de 1688.

3455 470 215 1683 1683 Lletra de Maria Lleona[r]t i de Beltran als consellers de la Universitat          
de Granollers demanant que se li paguin les pensions vençudes                
que se li deuen per haver comprat a la vila un censal de pensió                  
de 40 lliures.

3455 470 262 1683 1683 Lletra de Pedro de Muntaner als consellers de la Universitat                       
de Granollers en què els avisa que han de pagar donatius endarrerits. 

3458 469 109 1684 1684 Certificació de les definicions de diversos censals fetes per la Universitat 
de Granollers als seus creditors censalistes des del 15 de febrer de 1667 
al 2 d'abril de 1681.

3455 470 261 1684 1684 Lletra de Bonaventura Braçó i Rovira als consellers de la Universitat          
de Granollers en què els comenta les gestions que ha fet                           
en relació al nou camí reial que ha fet la vila i al plet que manté                  
contra els obrers de l'església de Santa Maria del Pi.
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3457 469 105 1684 1685 Compte dels censals que rep l'obra de l'església de Sant Esteve                
i que Josep Segarra, obrer de l'església des del 25 de març de 1684          
al 25 de març de 1685, inverteix en la celebració de misses.

3455 470 331 1684 1761 Lletres i instàncies enviades per la Universitat de Granollers a diverses 
autoritats i particulars, des del 13 de febrer de 1684 al 20 de febrer            
de 1761.

3369 469 325 1685 1698 Pòlisses firmades pel palloler de Granollers a favor de la Universitat          
pel blat que se li ha entregat per vendre'l al flequer de la vila,                      
des del 26 de març de 1685 al 18 de març de 1698.

3455 470 240 1687 1687 Lletra de Francisco Fortuny als consellers de la Universitat de Granollers 
en què els comunica que accepta l'encàrrec d'actuar com a síndic             
de la vila per obtenir l'exempció d'algunes despeses que s'exigeixen          
al consistori i on els dona algunes instruccions sobre com cal procedir.

3367 468 186 1688 1688 Cèdula reial expedida a favor de Joan Fortuny a fi que gaudeixi                 
dels privilegis dels militars.

3455 470 237 1688 1688 Instància dels consellers de la Universitat de Granollers al rei                     
en què li demanen que alleugi les càrregues impositives que s'exigeixen 
a la vila de Granollers, juntament amb  l'ordre del sobirà al lloctinent          
de Catalunya a fi que procedeixi d'acord amb la petició feta pel consistori.

La unitat documental inclou a instància, 
l'ordre reial i una lletra dirigida                  
als consellers de Granollers                      
comentant l'afer. 

3458 469 357 1688 1688 Debitori de 50 lliures fet per Llorenç Soler, calceter de Granollers,              
a favor de Josep Bru de Banyuls, cavaller de Barcelona, a qui promet 
pagar a compte de la Universitat de Granollers per raó del censal              
que li va vendre la institució.

3369 469 301 1688 1690 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 14 de desembre de 1688                         
al 29 de desembre de 1690.

3455 470 329 1688 1690 Lletres, instàncies i ordres de diverses i autoritats i particulars enviades     
a la Universitat de Granollers, des del 30 d'abril de 1688 al 2 d'octubre      
de 1690.

3458 469 284 1688 1691 Quadern que conté les pòlisses que han d'abonar els proveïdors                
de la carnisseria de Granollers per raó de les imposicions que es cobren 
sobre la compravenda de carn de moltó i ovella.

La unitat documental està enquadernada 
amb un document reutilitzat                      
que en origen era una lletra citatòria         
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de la Cúria Eclesiàstica de Barcelona       
de l'any 1686 dirigida als administradors 
d'una capella de l'església                         
de Sant Esteve de Granollers.                  
Per altra banda, la unitat documental 
conté una subcarpeta amb uns comptes 
probablement relacionats                          
amb aquest quadern.

3369 469 200 1689 1689 Àpoca feta per Josep Bru, cavaller domiciliat a Barcelona,                          
a favor Llorenç Soler, clavari de la Universitat de Granollers,                       
d'un pagament de 526 lliures i 4 sous fet per lluir dos censals morts           
de 3755 lliures que havien comprat a la seva difunta muller Anna Mora 
Xammar.

3455 470 238 1689 1689 Ordre dirigida als jurats de Granollers a fi que facin celebrar una missa 
solemne i un processió general per celebrar el casament del rei.

3455 470 239 1689 1689 Lletra dirigida als consellers de la Universitat de Granollers                         
en què se'ls notifica que de moment no és necessari que aixequin             
cap sometent.

3289 471 241 1689 1689 Manament judicial fet per Francesc Rius Bruniquer, jutge de la cort reial, 
als consellers de la Universitat de Granollers                                               
a fi que en els propers sis mesos facin construir a expenses seves 
presons segures per a custodiar presos de condició social elevada.

3455 470 260 1689 1689 Lletra del marquès de Rupit, obrer de l'obra de l'eslésia de Santa Maria 
del Pi de Barcelona, als consellers de la Universitat de Granollers, 
instant-los a firmar una concòrdia amb la institució que representa. 

3457 469 114 1689 1690 Compte del que la Universitat de Granollers deu a Bru i Mora                     
pels censals que els va vendre.

3455 470 207 1690 1690 Ofici de la germana Gertrudis, clavari del convent de la Presentació           
de Vic, als jurats de la Universitat de Granollers, rebutjant la proposta        
que havien a la comunitat fet en relació a la modalitat d'un pagament         
de 750 lliures.

3455 470 330 1690 1743 Lletres, instàncies i ordres de diverses i autoritats i particulars enviades     
a la Universitat de Granollers, des del 7 d'octubre de 1690 al 15 de març 
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de 1743.
3457 469 106 1691 1692 Comptes de Pau Puiguriguer, obrer de l'església de Sant Esteve                

de Granollers entre el 25 de març de 1691 i el 25 de març de 1692,           
de les quantitats que han entrat i sortit del bací de les ànimes                     
del Purgatori de l'església parroquial.

3458 469 236 1691 1692 Llibreta d'ingressos i despeses de l'obra de l'església del Santíssim 
Sagrament, des del 25 de març de 1691 al 25 de març de 1692.  

3193 468 5 1691 1694 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
de poc abans del 9 de març de 1691 al 25 de març de 1694.

3369 469 302 1691 1695 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 6 de gener de 1691 al 23 de març           
de 1695.  

3289 471 282 1692 1692 Provisió feta en la causa que enfronta el síndic de les parròquies               
de les Franqueses del Vallès contra el síndic de Barcelona                         
per raó de la pretensió del primer d'obtenir una carta de franquesa             
que confirmi els privilegis de carreratge concedits a les Universitats           
de les parròquies del Vallès i del Maresme                                                   
segons els quals els seus habitants gaudeixen dels mateixos drets            
i exempcions fiscals que els habitants de Barcelona.   

3289 471 263 1692 1700 Requesta presentada per Josep Sanpere, jurat en cap                                
de les Franqueses, i altres jurats, a Pau Puiguriguer, batlle de Granollers, 
a diversos consellers i a Joan Ros, arrendador de les set imposicions        
de la vila, a fi que renuncïin a exigir tributs als parroquians                          
de les Franqueses quan introdueixen mercaderies a Granollers.

3289 471 187 1693 1693 Lletra citatòria de la Reial Audiència als jurats de la Universitat                   
de Granollers emplaçant-los a compareixer a la institució per pledejar 
contra els tutors i curadors de Manuel de Sentmenat Lanuza en la causa 
que els enfronta a la Universitat de Canovelles.

3455 470 292 1693 1693 Fragment d'una lletra de Pere Roig Morell als consellers de la Universitat 
de Granollers en relació a la provisió d'ornaments de l'església                   
de Sant Esteve de Granollers. 

3458 469 251 1694 1694 Memorial de les despeses extraordinàries de la Universitat de Granollers.
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3367 468 354 1694 1694 Certificació d'Esteve Comes, escrivà del Consell de la Universitat               
de Granollers, de la clàusula d'un privilegi reial copiat al Llibre                    
de Privilegis per la qual es confirma que cap deutor o particular                  
que tingui un plet amb la vila pot accedir a càrrecs i oficis públics.

Aquest document conté una descripció 
física del Llibre de Privilegis.

3369 469 303 1698 1700 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 8 de maig de 1698 al 30 de desembre 
de 1700.

3457 469 327 1698 1735 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de la Universitat 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del clavari             
de la vila, de 1698 a 1735.

3367 468 164 1700 1800 Trasllat del privilegi concedit pel rei Alfons IV a Granollers l'any 1418         
pel qual es llueix la vila se la fa carrer de Barcelona.

3455 470 194 1700 1800 Instància del síndic de la Universitat de Granollers al rei demanant             
que s'atorgui potestat als consellers per escollir un segon mostassaf          
per vigilar que ningú causi danys a les propietats dels particulars. 

3458 469 210 1700 1800 Fragment d'un censal venut per la Universitat de Granollers a Bartolomeu 
Carbó, prevere de l'església de Santa Eulàlia de Corró d'Avall,                   
a canvi d'una pensió anual de 75 sous.

3289 471 233 1700 1800 Instància presentada pel síndic de l'Ajuntament de Granollers                     
al corregidor de Mataró en què se li demana que prohibeixi                        
a Pedro Jaime Ramis, batlle de la parròquia de Corró de Vall,                     
de donar permís als particulars de la seva jurisdicció per utilitzar                
les aigues establertes a la vila de Granollers des del segle XV                    
sense el consentiment del consistori.  

3289 471 234 1700 1800 Instància presentada pels regidors de l'Ajuntament de Granollers               
a fi d'obtenir que els nobles i gaudins del privilegi militar que tenen terres 
al terme de Granollers paguin la imposició de la trentena part dels fruits 
recollits. 

3457 469 286 1700 1800 Comptes en què s'anoten les quantitats pagades pel clavari                       
de la Universitat de Granollers de les butlletes extretes                               
amb motiu dels allotjaments militars.

3455 470 195 1701 1701 Ofici dels consellers de la Universitat de Granollers a Esteve Comas          
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on comenten assumptes relatius al privilegi de crear burgesos.
3455 470 242 1701 1701 Convocatòria del rei Felip V a la Universitat de Granollers                           

a fi que envïi delegats per acudir a les corts de Barcelona. 
3370 469 304 1701 1704 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          

a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 2 de gener de 1701                                  
al 25 de març de 1704.

3289 471 281 1702 1702 Provisió reial en què s'ordena alliberar a Jaume Canyelles, confinat           
a la presó episcopal de Barcelona, d'acord amb la pretensió judicial           
del síndic de Granollers, que fa valer el privilegi de guiatge concedit           
a la vila de Granollers.

3370 469 324 1702 1703 Albarans firmats per diversos particulars a favor de Jaume Tomàs              
per pagaments fets per comprar blat pel pallol de la vila,                             
des del 12 de juliol de 1702 al 8 d'abril de 1703.

3289 471 126 1703 1703 Provisió i sentència règia donades en la causa que enfronta la Universitat 
de Granollers contra la Universitat de Mataró pel dret de la primera            
a exigir una gabella sobre el peix fresc i salat i sobre altres mercaderies 
que els habitans de Mataró venen a Granollers.

3457 469 122 1704 1704 Compte de la feina feta en diversos edificis pel fuster Francesc Julià          
a càrrec de la Universitat de Granollers.

3370 469 305 1704 1715 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers i del col·lector de rendes 
de l'hospital de la vila per pagaments fets a compte del consistori,              
des del 10 d'abril de 1704 al 26 de juliol de 1715.

3194 468 6 1708 1712 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 25 de novembre de 1708 al 13 de juny de 1712.

Inclou una subcarpeta                               
amb unes cobertes de paper soltes          
que probablement corresponen                 
a aquesta unitat documental.
Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
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i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3457 469 118 1710 1710 Comptes de les despeses ocasionades per la vinguda del rei a Granollers 
el dia 30 de gener de 1710.

3194 468 7 1712 1714 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 24 de juny de 1712 al 9 de juliol de 1714.

El títol del llibre indica que la primera 
deliberació és del 16 de juny,                    
però en realitat la primera sessió 
conservada es va celebrar el dia 24 
d'aquest mes.
Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3283 469 75 1713 1714 Comptes de les despeses extraordinàries pagades                                     
per Francesc Glanadell, clavari de la vila de Granollers, des del 26            
de març de 1713 al 15 de març de 1714.

3289 471 127 1714 1800 Capítols presentats per la Universitat de Granollers en el plet que manté 
contra Manel Roure, ciutadà honrat de Granollers, sobre els drets de pas 
del ramat de l'arrendador de les carns de la Universitat per l'areny del riu 
Congost que forma part de les terres de l'esmentat Roure.

3284 469 85 1715 1715 Respostes a les trenta-tres preguntes plantejades per l'intendent general 
de Catalunya al Comú de Granollers                                                            
en relació a les seves característiques geogràfiques, demogràfiques          
i econòmiques i a la situació fiscal del consistori.

La unitat documental conté un padró 
molt complet de la població                       
de Granollers. El text es va editar             
amb el títol de "Respuestas                      
a unas preguntas a las cuales deven 
satisfacer de Común y Particular              
del término y villa de Granollers, 
obispado de Barcelona. Granollers: 
Gràfics Josep, 1934. Biblioteca 
Granollerina, 3. 53 pàgs.
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3370 469 306 1716 1718 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 25 de gener de 1716 al 22 de març         
de 1718.

3284 469 86 1717 1718 Llibreta que conté les quantitats que s'han de pagar per un trimestre          
del cadastre de 1717.

3196 468 10 1718 1719 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 9 de maig de 1718 al 30 de desembre de 1719.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3284 469 87 1718 1719 Llibreta que conté les quantitats que s'han de pagar pel tercer trimestre 
del cadastre de l'any 1718.

3370 469 307 1718 1725 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 17 d'abril de 1718 al 22 de març              
de 1725.

3455 470 287 1720 1721 Còpies d'ordres i instruccions del rei Felip V i l'intendent general                
de Catalunya a la Universitat de Granollers en relació a l'assumpte            
de la reintegració dels pallols de les Universitats espanyoles.

3457 469 123 1721 1721 Compte de la feina feta en diversos edificis a càrrec de la Universitat         
de Granollers.

3297 469 365 1723 1723 Cadastre del terme de Granollers. La data que s'ha anotat al registre 
correspon a la data que algú va escriure 
en llapis sobre el document. 
Dissortadament, no se n'ha pogut 
comprovar la validesa. En tot cas,            
el tipus de lletra indica                               
que amb tota seguretat el document         
es va produir durant la primera meitat      
del segle XVIII. 
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3455 470 115 1725 1725 Ordre de Manuel Bosch, tinent corregidor de Mataró, a la Universitat         
de Granollers, en què mana retornar als cavallers de les ordes militars      
el cadastre que se'ls va cobrar el binomi 1725-1725,                                   
atès que n'estan exempts.

3370 469 308 1725 1729 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments                
fets a compte de la institució, des del 30 de març de 1725 al 26 de febrer 
de 1729.

3370 469 350 1725 1825 Capbrevacions fetes per diversos particulars dels censos que paguen       
per les propietats immobles que tenen a Granollers.

3289 471 212 1726 1726 Lletra citatòria de la Reial Audiència als regidors de la Universitat               
de Granollers a fi que compareguin a la institució per pledejar                    
contra Francisco Calvó Puigesteve, que els acusa de no haver-li pagat 
les pensions de diversos censals. 

3289 471 243 1727 1727 Lletra citatòria de la Reial Audiència als regidors de l'Ajuntament                
de Granollers a fi que es presentin a la institució per pledejar                      
contra Maria Teresa i Francisco Casanova, mare i fill, pel pagament           
de les pensions vençudes d'un censal.

La unitat documental inclou dues còpies 
de l'original.

3196 468 11 1727 1729 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 29 de gener de 1727 al 23 d'abril de 1729.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3282 469 120 1727 1747 Cartes de pagament firmades a favor de la Universitat de Granollers          
per acreditar el pagament de diverses contribucions dels anys 1727           
a 1747.

3289 471 279 1728 1728 Citació feta per Gaspar de Bastero Lledó, vicari general del bisbe              
de Barcelona, als regidors i clavari de l'Ajuntament de Granollers,              
a fi que al cap de sis dies es presenin davant seu per respondre                
a una demanda verbal presentada per Tomàs Castell, procurador              
dels obrers de l'església de Santa Maria del Pi. 
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3289 471 231 1729 1729 Lletra citatòria de Juan Huguet, tinent corregidor de Mataró, als regidors 
de Granollers, a fi que compareguin al Tribunal del la Cúria Eclesiàstica 
de Vic a pledejar contra Antoni Alberch Pujol i el seu fill Domingo.

3371 469 309 1729 1730 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 22 d'abril de 1729                                     
al 22 de desembre de 1730.

3371 469 310 1731 1733 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 3 de gener de 1731 al 3 de setembre      
de 1733.

3458 469 98 1732 1732 Llibreta de les discrecions militars imposades a la vila que conté els noms 
dels veïns que els toca per sorteig allotjar soldats de l'exèrcit,                     
des del 21 d'abril de 1732 al 20 de maig de 1732.

3289 471 232 1732 1732 Manament judicial fet pel lloctinent del corregidor interí de Granollers         
als regidors i clavari de la vila a fi que embarguin el salari que han             
de pagar al mestre de lectura Salvador Comalada.

3371 469 311 1733 1734 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars a favor              
del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets a compte 
de la institució, des del 7 de setembre de 1733 al 24 de març de 1734.

3196 468 12 1733 1736 Deliberacions del Consell de la Universitat de la vila de Granollers             
del 25 d'abril de 1733 al 28 de juliol de 1736.

Hi ha doble numeració,                             
una, a la part superior (que comença        
i acaba per cada  llibret) i, una altra,         
al mig del full, que va continuant               
a través dels 10 documents                      
i de tots els llibrets, dels anys 1620           
a 1714, (té interrupcions).

3371 469 312 1734 1735 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 27 de març de 1734 al 19 de març          
de 1735.

3284 469 111 1735 1735 Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1735.
3457 469 124 1735 1735 Compte de la feina feta en diversos edificis pel manyà Mateu Ester            
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a càrrec de la Universitat de Granollers.
3289 471 230 1735 1735 Manament judicial fet per Ignasi Farràs, tinent corregidor de Mataró,          

a l'escrivà Pedro Vermell a fi que li presenti el protocol                                
on hi ha l'arrendament del dret del vi fet pels regidors de Granollers           
a favor de Martí Riera. 

3371 469 313 1735 1736 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des de l'1 d'abril de 1735 al 27 de gener              
de 1737.

3367 468 244 1736 1736 Jurament extrajudicial fet per per Bernat Tria, prevere i mestre                   
de la capella de palau de la comtessa de Barcelona i Gregori Crusells, 
mestre organista de l'església de Santa Maria del Mar,                                
conforme Anton Julià està capacitat per exercir l'ofici d'organista.

3457 469 328 1736 1755 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de la Universitat 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del clavari             
de la vila, del 1736 al 1755.

La unitat documental inclou                       
una subcarpeta que conté un compte 
solt on hi ha una referència a l'adoberia. 
Tot i que no està datat, probablement       
és de la segona meitat del segle XVIII.

3283 469 73 1737 1738 Comptes de Francisco Maspons, clavari de la vila de Granollers,                
des de l'any 1737 al 1738.

3372 469 314 1737 1738 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 3 de febrer de 1737 al 24 de març           
de 1738.

3284 469 88 1738 1738 Quantitats del que s'ha de cobrar pel primer trimestre del cadastre             
de 1738.

3289 471 229 1738 1738 Manament judicial fet pel Tribunal Ordinari de la Cúria del Corregidor         
de Barcelona als regidors de Granollers, a Maria Vermell, Magdalena 
Argemir i a Isidre Mauri a fi que dipositin a la Taula dels Dipòsits Comuns 
de Barcelona les quantitats que deuen a Benito i Lucrecia Vila, mare i fill. 

3372 469 315 1738 1738 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 2 d'abril de 1738 al 25 de març de 1740.
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3284 469 89 1740 1740 Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'ha de pagar                 
pel primer i segon terç de la imposició cobrada per la carretera                   
del Congost el 1740.

3284 469 92 1740 1740 Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'han de cobrar              
pel fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1740.

3372 469 316 1740 1740 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 28 de març al 30 de desembre de 1740.

3284 469 93 1741 1741 Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1741.
3372 469 317 1741 1741 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          

a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del  6 de gener al 20 de març de 1741.

3372 469 318 1741 1741 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 28 de març al 31 de desembre de 1741.

3283 469 74 1741 1742 Comptes de Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers, des de l'1         
de febrer de 1741 al 31 de gener de 1742.

3297 469 366 1742 1742 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3372 469 319 1742 1743 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          

a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des de l'1 de gener de 1742 al 7 de novembre 
de 1743.

3297 469 367 1743 1743 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3373 469 320 1744 1750 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          

a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 25 de gener de 1744 al 31 de desembre 
de 1750.

3284 469 119 1745 1745 Repartiment de la contribució industrial de 1745.
20072 470 318 1745 1791 Llibre que conté una compilació de decrets i ordres impreses emeses        

per diverses autoritats.
No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3284 469 91 1747 1747 Llibreta que conté les quantitats endarrerides que Nicolau Riera,                
clavari de la vila de Granollers, ha de cobrar pel repartiment fet                  
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el dia 25 de gener de 1747 per cobrir les despeses ocasionades                
per una lleva de soldats.

3284 469 94 1747 1747 Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1747.
3289 471 129 1749 1754 Procés civil que enfronta els regidors de la Universitat de Granollers,         

en qualitat d'administradors de la causa pia fundada per Pere Many, 
contra Josep de Francolí, pel pagament de 442 lliures                                 
per vint-i-dues pensions vençudes d'un censal que ha heretat                     
l'esmentat Josep.

3462 469 368 1750 1750 Cadastre del terme de Granollers.
3457 469 285 1750 1751 Comptes de Francisco Muntanyà del producte del paper segellat               

de l'any 1750. 
3373 469 112 1751 1751 Rebuts fets per l'Administrador General de la Renta del Paper Segellat      

a favor dels regidors de Granollers per les quantitats entregades                
pel paper segellat que els ha donat.

3289 471 151 1751 1751 Manament fet per Josep de Contamina, intendent general de Catalunya, 
a Manuel Roure, ciutadà honrat de Barcelona, a fi que no impedeixi           
a Anna Prat el lliure aprofitament de les aigües del Congost  ni perjudiqui 
els seus drets construint preses o sèquies a les seves terres.

3373 469 321 1751 1754 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          
a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des del 9 de maig de 1751 al 20 de novembre 
de 1754.

3284 469 95 1754 1754 Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1754.
3373 469 322 1755 1791 Àpoques, albarans i rebuts firmats per diversos particulars                          

a favor del clavari de la Universitat de Granollers per pagaments fets         
a compte de la institució, des de l'1 de gener de 1755 al 30 de gener         
de 1793. 

3455 470 228 1756 1756 Lletra de Josep Contamina, intendent general de Catalunya, als regidors 
de l'Ajuntament de Granollers, a fi que en un termini de deu dies 
presentin els títols acreditatius de la facultat de tenir carnisseria, forn i ús 
de les aigues del Congost i de la font de Rosanes.  

3462 469 369 1756 1756 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3289 471 128 1758 1758 Capítols presentats per Jaime Durán, procurador de la Universitat              
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de Granollers, en la causa que enfronta la institució amb Francisco Calvó 
pel dret de l'esmentat Calvó de prendre aigua del riu Congost.

3462 469 370 1762 1762 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3462 469 371 1763 1763 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3458 469 125 1765 1783 Rebuts firmats a favor de diversos particulars de Granollers                        

conforme han hostatjat soldats o han subministrat utensilis                         
pels allotjaments militars.

3284 469 90 1769 1769 Llibreta que conté les quantitats que Joan Cirera, clavari de la vila             
de Granollers l'any 1769, ha de cobrar per diversos fogatges endarrerits 
des de l'any 1741 fins el 1768.

La unitat documental inclou                       
una subcarpeta que conté la contribució 
cobrada pels trasts de la Porxada             
l'any 1771.

3284 469 90 1771 1771 Contribució cobrada pels trasts de la Porxada.
3462 469 372 1774 1774 Repartiment del cadastre del terme de Granollers.
3279 469 44 1775 1777 Manual d'actes del Comú que conté els arrendaments anuals                     

dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori, des del 21 de maig de 1775 fins el 27 de febrer 
de 1777.

3370 469 283 1776 1776 Llistat dels rebuts firmats pels regidors i clavari de l'Ajuntament                  
de Granollers pel pagament de pensions des de l'any 1703 al 1775.

3455 470 288 1781 1781 Ordre del baró de la Linde a l'Ajuntament de Granollers a fi que pagui        
les pensions endarrerides que deu als obrers de l'església parroquial         
de Moià per un censal que els va vendre l'any 1447. 

31454 470 293 1783 1790 Llibre de conté una compilació de decrets i ordres manuscrites i impreses 
emeses per diverses autoritats.

La unitat documental conté 7 llistats         
dels homes que formen part de l'exèrcit 
l'any 1810.

3281 469 46 1784 1787 Manual d'actes del Comú que conté els arrendaments anuals                     
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat de la vila, des del 6 de gener de 1784 al 6 de desembre          
de 1787.

3284 469 110 1785 1785 Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1785.
20089 469 323 1787 1805 Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers. No consultable                                         

a causa del seu precari estat                 
de conservació
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3198 469 321 1788 1792 Manual d'actes del Comú que conté els arrendaments anuals                     
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori.

31456 470 319 1791 1794 Llibre que conté una compilació de decrets i ordres impreses emeses        
per diverses autoritats.

3199 469 320 1793 1797 Manual d'actes que conté els arrendaments anuals dels propis i arbitris 
de la institució i altres escriptures derivades de l'activitat del consistori.

3289 471 334 1800 1850 Consulta que va donar el Consell al rei i resolució del monarca                   
en relació al restabliment dels Tribunals de Contenció.

3456 469 1800 1850 Fragment d'un padró de terratinents i pagesos de Granollers.
3456 469 1800 1850 Fragment d'un padró de contribució territorial.

20089 469 322 1805 1815 Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3103 469 20 1807 1818 Manual d'actes del Comú que conté els arrendaments anuals                     
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori, des de dies abans del 19 de gener de 1807 
fins al 2 de juliol de 1818.

3456 469 1815 1818 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de l'Ajuntament 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del consistori.

3456 469 1815 1820 Notes de les obligacions i càrrecs que graven les propietats immobles       
de diversos veïns de Granollers. 

3456 469 1815 1830 Rebuts firmats per diversos particulars a favor de l'Ajuntament                   
de Granollers per compte de diversos pagaments.

3456 469 1815 1830 Manaments de pagament fets al clavari de l'Ajuntament de Granollers.
3456 469 1817 1817 Notes de les obligacions i càrrecs que graven les propietats immobles       

de diversos veïns de Granollers. 
3456 469 1819 1824 Rebuts firmats per diversos particulars a favor de l'Ajuntament                   

de Granollers per compte de diversos pagaments, des del 27 d'abril           
de 1819 al 25 d'abril de 1824.

3456 469 1819 1827 Comptes solts dels treballs fets per particulars a compte de l'Ajuntament 
de Granollers i de despeses ordinàries i extraordinàries del consistori, 
des del 9 de juny del 1819 a l'11 de juny de 1827.

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers (1252-1876)
             Actualitzat el maig de 2017           39



Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

3456 469 1819 1829 Manaments de pagament fets al clavari de l'Ajuntament de Granollers, 
des del 29 d'abril de 1819 al 29 de desembre de 1829.

3108 469 41 1819 1831 Manual d'actes de l'Ajuntament que conté els arrendaments anuals           
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori, des del 19 d'abril de 1819 fins l'1 d'abril             
de 1831.

La unitat documental                                 
inclou una subcarpeta                               
amb els arrendaments de l'any 1823,       
i els rebuts fets pel dipositari del partit      
de Granollers de les quantitats pagades 
pel municipi en concepte de diverses 
contribucions. El llibre inclou un inventari 
dels béns de l'hospital de la vila                
en data de 30 de març                           
de 1827.

31455 470 295 1820 1820 Ordres, edictes, instruccions i circulars impreses comunicades                   
a l'Ajuntament de Granollers l'any 1820.

3456 469 1823 1829 Rebuts firmats a favor del justícia i l'Ajuntament de Granollers                    
i manaments de pagament fets per la corporació per contribucions fetes 
pel Servei d'Armes.

3456 469 1824 1829 Rebuts firmats per diversos particulars a favor de l'Ajuntament                   
de Granollers per compte de diversos pagaments, des del 29 d'abril           
de 1824 al 12 de desembre de 1829.

3456 469 1826 1826 Rebuts firmats a favor de l'Ajuntament de Granollers pel pagament       
del subsidi de comerç. 

3456 469 355 1826 1826 Aranzels i obligacions sobre la sal imposades als particulars                       
de Granollers.

20088 470 296 1828 1828 Ordres, edictes, instruccions i circulars impreses comunicades                   
a l'Ajuntament de Granollers l'any 1828.

No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

20071 469 300 1829 1833 Llibres de data de contribucions que contenen les partides de diners 
extretes de la caixa que l'Ajuntament de Granollers destina a la custòdia 
dels fons de la Reial Comptadoria.

No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3282 469 48 1829 1834 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions dels anys 1829           
a 1834.

AMGr. Fons Ajuntament de Granollers. Catàleg de la documentació de la Universitat de Granollers (1252-1876)
             Actualitzat el maig de 2017           40



Unitat Sèrie Núm.
Any 

inicial 
Any 
final

Nom de l'expedient Observacions

20071 469 299 1830 1830 Llibres de càrrec de contribucions que contenen les partides ingressades 
a la caixa que l'Ajuntament de Granollers destina a la custòdia dels fons 
de la Reial Comptadoria. 

No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3108 469 43 1832 1833 Manual d'actes de l'Ajuntament que conté els arrendaments anuals           
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori, des del 25 de gener de 1832                              
al 31 de desembre de 1833.

La unitat documental va ser afectada 
greument pels fongs, que han provocat 
l'aparició de taques que dificulten             
la lectura de bona part del llibre.               
La unitat documental inclou els rebuts 
fets pel dipositari del partit de Granollers 
de les quantitats pagades pel municipi 
en concepte de diverses contribucions.

3282 469 49 1834 1834 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1834

20087 470 297 1834 1834 Oficis comunicats a l'Ajuntament de Granollers els anys 1834 i 1835. No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3113 469 42 1834 1845 Manual d'actes de l'Ajuntament que conté els arrendaments anuals           
dels propis i arbitris de la institució i altres escriptures derivades                 
de l'activitat del consistori, des del 10 de setembre de 1834                        
al 14 de desembre de 1845.

El llibre conté diversos índexs                   
dels arrendaments de cada any.

3282 469 50 1835 1835 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1835.

3282 469 51 1836 1836 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1836.

3282 469 52 1837 1837 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1837.

3456 469 1837 1838 Sol·licitud presentada per Justo Baliarda en què demana                            
que li siguin admesos certs pactes i el preu de l'arrendament                      
de la carnisseria acordat per l'any 1837.

3282 469 53 1837 1840 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions dels anys 1837           
a 1840.

3282 469 54 1838 1838 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           La unitat documental inclou un document 
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per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1838. on es fa una explicació del projecte          
de construcció de les presons                   
de Granollers.

3456 469 1838 1839 Compte de les imposicions concedides per la Diputació Provincial              
a l'Ajuntament de Granollers per les despeses derivades de la fortificació 
de la vila.

3282 469 55 1839 1839 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1839.

3282 469 56 1840 1840 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1840.

3282 469 57 1841 1841 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1841.

3282 469 58 1842 1842 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1842.

3282 469 59 1843 1843 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1843.

3282 469 60 1844 1844 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           
per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1844.

20087 470 298 1844 1844 Oficis comunicats a l'Ajuntament de Granollers l'any 1844. No consultable                                         
a causa del seu precari estat                 
de conservació

3377 471 220 1844 1846 Registre de requisitòries dels anys 1844 a 1846.
3282 469 61 1845 1845 Cartes de pagament firmades a favor de l'Ajuntament de Granollers           

per acreditar el pagament de diverses contribucions de l'any 1845.
3456 469 1845 1845 Repartiment de 27.452 rals de velló cobrat als veïns del terme                   

de Granollers sobre la contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia 
de l'últim semestre de l'any 1845.

3456 469 1845 1845 Padró de contribuents per al cobrament de la contribució territorial 
relativa a l'any 1845.

3456 469 1846 1846 Repartiment del consum sobre l'oli i el vi.
3456 469 1846 1846 Quadern que conté el padró de contribuents pel cobrament                        

de la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia relatiu al primer semestre 
de l'any 1846.
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3456 469 1846 1846 Quadern que conté el padró de contribuents pel cobrament                        
de la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia relatiu al tercer semestre 
de l'any 1846.

3456 469 1846 1846 Repartiment de la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia                       
relativa a l'últim semestre de l'any 1846. 

3456 469 1848 1848 Repartiment de la contribució sobre el consum de vi.
3456 469 1850 1851 Lligall que conté rebuts firmats a favor de Miguel Alomar,                            

titular de la Majordomia de Propis i Arbitris de l'Ajuntament de Granollers, 
per pagaments fets a compte de la institució pel socors de presos pobres.

3456 469 1851 1851 Nota dels individus que s'han presentat per treballar al cementiri                
de Granollers.

3456 469 1876 1876 Reglament sobre el cobrament del dret sobre el consum de vi.
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