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02. Documentació judicial

1584.01.09, Barcelona
Sentència de la Reial Audiència sobre el plet tingut entre Francesc Ferrer i
Despuig, ciutadà de Barcelona, i la universitat de la vila de Sabadell, amb
que aquesta és condemnada a pagar 63 lliures de pensions d’un censal, el
qual era vinculat a les imposicions de la vila.

SGF 62-1/33

Doc. (221). Perg. 360 x 600 mm.

1597.05.19, Sant Julià d’Altura
Ferma de treves signada a la cort del batlle de Terrassa entre diversos
particulars.101
1608.05.31, Sabadell
Concòrdia signada pels tutors i curadors del pubill dels esposos Joan
Nadal Roig, àlies Sales, negociant de Sabadell, i Magdalena Famades,
d’una part, amb Pascasi Moret, negociant de Sabadell, en relació a un plet
tingut a la Reial Audiència sobre un censal de preu 600 lliures i 30 lliures
de pensió, venut per Joan Nadal a dit Moret i que es rebia sobre la
universitat de Sabadell. Ambdues parts acorden el seu lluïment per 125
lliures.

AP 576/1

SGF 61-1/34

Perg. 810 x 580 mm.

1608.06.10, Barcelona
Àpoca de 125 lliures signada per Antic Modolell, procurador de
Magdalena Famades, muller de Pau Famades i vídua de Joan Nadal Roig,
àlies Sales, a favor de Pascasi Moret, negociant de Sabadell.

SGF 61-1/35

Perg. 655 x 340 mm.

1611-1614
Tres àpoques de 30 lliures cadascuna signades per Pascasi Moret, paraire
de Sabadell, a favor del clavari i consellers de la vila de Sabadell,
corresponents a tantes pensions d’un censal de preu 600 lliures.

SGF 61-2/28

Perg. 335 x 350 mm. Trasllat de 21 de febrer de 1614.

1653.10.22, Barcelona
Concòrdia signada entre Engràcia Duran, d’una part, i el seu fill Feliu,
Pau Fulló, adroguer, i Joan Mimó, pagès, tots de Sabadell, tutors i
curadors de dit Feliu Duran.

AP 421/23

Doc. 252 (260). Còpia de 16 de novembre de 1654.

101

En una de les parts hi són citats Feliu Duran i Melcior Duran. Aquest fou assassinat a l'escrivania de la
vila l'any 1603. (AHS. Cort del Batlle de Sabadell. Enquesta de 28 de juny de 1603. AMH 2404/10)
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ca. 1678-1689
Engràcia Duran i el seu nét Josep contra Gabriel Planes, tutor dels menors
Llobet, en reclamació de les pensions d'un cens.

AP 576/2

2 folis.

1735.03.10, Sabadell
Concòrdia signada entre Francesca Derrocada, vídua de Josep Duran, el
seu fill Tomàs, pagès, i el seu nét Josep, practicant d’apotecari, d’una part,
amb el seus creditors.

AP 421/22

Doc. 251 (244). Còpia de 17 d’abril de 1737. Conté un esborrany parcial.

“Papers i notes referents a Piulats”, 1770-1795102
1795
Procés d'assignació de tutors i curadors dels menors Piulats tingut a la
batllia de Sabadell a instància de Francesc Piulats, comerciant.

AP 578/1

Doc. (394). Còpia hològrafa d'Anton Duran i Costa, autoritzada pel notari Joan Mimó
el 5 de desembre de 1796.

1795
Concòrdia tinguda a la batllia de Sabadell entre Francesc Piulats,
Anton Duran i Josep Puigjaner, curador dels menors Piulats, sobre el
dot i legítima corresponent a Maria Piulats i Duran.

AP 578/2

Doc. (395). Còpia hològrafa d'Anton Duran i Costa, autoritzada pel notari Joan Mimó
el 5 de desembre de 1796. Conté dos esborranys de la concòrdia.

1795.12.21, Sabadell
Àpoca de dot de 1.450 lliures signada per Francesc Piulats, comerciant
de Sabadell, a favor d'Antoni Duran i Costa.

AP 578/3

Doc. (396). Còpia hològrafa d'Anton Duran i Costa, autoritzada pel notari Joan Mimó
el 2 de setembre de 1797.

1770-1795
Correspondència, comptes i notes sobre l’“afer Piulats”.

AP 578/4

31 documents. Conté un opuscle titulat “Almanak, y kalendario general, diario de
quartos de luna... compuesto por el astrólogo don Joseph Gallardo de la Torre,
discípulo del Gran Astrólogo Andaluz y Medico en la Ciudad de Córdova”.
Barcelona. Pablo Campins Impressor, 1769.

1781-1782
Procés d'execució dels béns d'Isidre Bosch, teixidor de lli de Sabadell, per
un deute de 392 lliures de pensions d'un cens d'una casa del carrer de Sant
Antoni.

AP 576/3

11 folis. Conté un requeriment, la instància i sentència del Consulat i Reial Junta de
Comerç del Principat i un compte de les despeses del procés.
102

Francesc Piulats, comerciant de Cervera, casà amb Maria Duran i Costa l'any 1770. Les disposicions
testamentàries dels esposos Josep Duran i Maria Costa i de la mateixa Maria Duran originaren el litigi.
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1784-1788
Causa de capbrevació sobre el mas Tries, abans dit Besanta, instada pel
procurador del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona.

AP 429/11

5 folis. Conté dues cartes del procurador Joan Garau i Marimon i els capítols presentats
pel monestir.

1793.11.29
Esborranys d'un conveni entre Antoni Duran i Joan Mimó, notari, el qual
es compromet a saldar uns deutes oferint la gratuïtat dels seus serveis.

AP 576/5

2 documents. Esborranys hològrafs d'Antoni Bosch i Cardellach i Anton Duran i Costa.

1795-1796
Documents entorn del plet instat per Gaietà Ferran, notari de Barcelona,
contra Anton Duran, per l'apropiació indeguda d'una llenya d'una peça de
terra situada a Sabadell, anomenada "Bosc de l'altra part del riu Ripoll",
de pertinences del mas Roqueta.

AP 576/4

5 documents. Conté dues cartes del notari Gaietà Ferran, la citació de la Sala del Crim de
la Reial Audiència, una nota i un croquis de la situació de la peça de terra.

1802.04.10
Intima d'Antoni Duran a diversos particulars en reclamació de pensions de
censos i censals.

AP 576/6

2 folis. Esborrany.

1807.06.12
Ordre d'empara feta pel batlle de Sabadell als béns d'Esteve Cusidor,
hortolà de Sabadell.

AP 576/7

1 foli.

1820-1822
Plet entre Pau Duran i Roca i Josep Casalí, a qui reclama els danys i
perjudicis causats per una mina d'aigua.

AP 576/8

5 documents.

1826-1830
Plet tingut al Reial Consulat de Comerç de Catalunya entre Joaquim
Puigjaner i socis contra Pau Duran i Roca, a qui reclamen unes quantitats
de la companyia de les carns.103
133 folis. Conté altres documents solts, entre aquests esborranys d'una concòrdia i
diverses llibretes de comptes, balanços i entrades i sortides de la companyia de 18241825.

103

Societat formada entre els agents i Duran per a l'abastiment de carn de la vila.
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1829
Causa criminal instruïda a l'Alcaldia Major de Granollers contra Pau
Duran i Roca, acusat d'anticlerical i constitucionalista.104

AP 576/9

28 folis. Còpia de 26 de gener de 1830. Conté un ofici de 8 de gener de 1830.

1831
Plet tingut a l'Alcadia Major de Terrassa entre Ramon Trullàs i Ravella,
bracer de Sabadell, i Pau Duran i Roca, sobre denúncia d'obra nova.

AP 576/10

9 folis. Conté també dues cartes de l'advocat Joan Lladó i una escriptura de donació de
Ramon Trullàs a favor de Ramon Garriga, pagès de Jonqueres, d'11 de juny de 1828.

1831
Plet tingut a l'Alcaldia Major de Terrassa, promogut per Pau Duran contra
Pere Peig, fabricant de cotó de Sabadell, a qui demanda per incomplir el
contracte d'arrendament d'una casa.

AP 576/12

4 folis.

1831
Notificació de l'alcalde major de Terrassa a Pau Duran del memorial
presentat per Joan Galiay, moliner de Sabadell, al batlle general del
patrimoni, per poder fer ús de les aigües al molí fariner que vol construir a
la partida del Romau.

AP 576/13

4 folis.

1831
Denúncia de Pau Duran pels danys causats a les oliveres i vinyes del mas
Perelló de Jonqueres.

AP 576/11

1 foli.

1831-1832
Plet instat per Pau Duran a l'Alcaldia Major de Terrassa contra Pere Gili,
manobra de Sabadell, per impagament de 151 lliures de censos i censals.

AP 576/14

10 documents. Conté comptes de les costes judicials i d'honoraris d'advocats, notes de
Pau Duran i Roca i la còpia de la taba de la subhasta d'una casa del carrer de la Borriana.

1833-1835
La Fiscalia del Reial Patrimoni de Catalunya contra Pau Duran, entorn de
la liquidació del laudemi de diverses peces de terra.

AP 576/15

13 folis.

104

Segons es desprèn del sumari, és evident que com a rerafons d'aquestes acusacions hi havia en joc les
enemistats produïdes pel plet de la companyia de les carns, ja que molts dels denunciants són els antics
socis. Arran de les acusacions de mantenir correspondència amb França fou registrat el seu domicili i
incautades 51 cartes i altres documents.
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1835-1837
Plet tingut al Jutjat de 1ª Instància de Barcelona sobre l'embargament
d'unes fustes venudes per Pau Duran a Joan Cusidó, mestre de cases de
Gràcia.

AP 576/16

37 folis. Conté còpia d'una procura feta per Pau Duran a favor de Joan Cantarell, notari i
causídic, i Josep Maria Casades, practicant, ambdós de Barcelona.

1841.06.09
Impugnació i sol·licitud de suspensió, feta per l'ajuntament de Sant
Quirze, de les obres de portada d'aigües realitzades per l'ajuntament de
Terrassa.

AP 576/17

4 folis.

1844.06.05
Certificat lliurat pels experts nomenats per l’ajuntament de Sabadell per a
dictaminar l’estat i modificació del camí del Pla de can Roqueta.

AP 577/23

1 foli.

1856.05.16, Sabadell
Concòrdia signada entre Pau Duran i Roca, hisendat, d’una part, i Ramona
Salt i Ramon Duran, esposa i fill. Pau Duran, mentre dita esposa i fill
resideixin a Barcelona per causa de la delicada salut d’ella, cedeix en
usdefruit al seu fill el mas Duran de Sant Quirze, el mas Perelló i una
vinya del mas Verger.
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