DOCUMENTACIÓ ALIENA

05. Documentació aliena

05.01 Junta del Partit del Vallès112
1808-1809
Correspondència i rebuts.

AP 427/1

68 documents.

1808
Llibretes d’ingressos i despeses del Sometent.

AP 427/2

2 quaderns de 6 folis amb 51 documents solts (comptes, notes i rebuts).

1810-1811
“Papers del vintè”.113

AP 427/3

11 documents. Correspondència, comptes i rebuts.

05.02 Ajuntament i batllia de Sabadell
S. XVIII
Extracte de diverses resolucions del consell de la universitat de Sabadell
dels anys 1572-1737, relacionades amb l’administració de l’església
parroquial.114

AP 577/19

4 folis. Conté un fragment d’un memorial.

s. XVIII
Esborrany de diverses actes municipals dels anys 1729-1730, referents a
resolucions sobre la construcció d’unes campanes.

AP 577/20

2 folis. Conté un document on consta el salari i drets a percebre pel campaner.

112

Anton Duran i Costa exercí de vocal, comissionat i col·lector d’aquesta junta, amb seu a Granollers.
Depenia de la Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya, òrgan sorgit de les juntes locals i
corregimentals de Catalunya durant l’ocupació francesa.
113
La Junta Superior del Govern del principat de Catalunya, per a l’exacció de l’impost del Vintè, ordenà
que es constituís a totes les viles una comissió encarregada a tal efecte, integrada pel rector, un regidor i
un ciutadà, resultant nomenat per a aquest càrrec Anton Duran i Costa. També fou nomenat per la
comissió principal del Vintè del partit del Vallès tresorer dels cabals del tercer cantó.
114
Aquest document i el següent prenen sentit si els relacionem amb el contenciós tingut a mitjan segle
XVIII entre l’Ajuntament i el rector i que donà lloc als bàndols coneguts com “blanquillos” i “valons”,
prou ressenyat a les memòries de Bosch i Cardellach. L’any 1759 Josep Duran i Cuyàs era regidor de
l’ajuntament.
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1744
Manuscrit on es recull l’acte del trasllat del cadàver de Ramon de
Marimon, bisbe de Vic, el qual fou trobat incorrupte.

AP 427/15

1 foli. Clou el document el text següent: “Es copia del acte se llevà quant enterraren a S.
Illma. en lo nou sepulcre dia 11 de febrer del corrent any 1744, qual se serviran fer
circular per les rectorias van notadas”.115

1754 i 1758
Tabes de l’arrendament de l’escrivania i de l’hostal.

AP 429/1

2 documents.

1772.06.24
Memorial de l’ajuntament de Sabadell en protesta dels bagatges abusius
reclamats per les tropes allotjades.
1773.12.29
“Dotación de la villa de Sabadell”.116

AP 429/2

AP 427/5

Quadern de 31 folis. Pressupost municipal.

1775
Denúncia de l’adulteri comès per Francesca Brutau, feta per Josep Duran i
Cuyàs, batlle de Sabadell, a la Reial Audiència.
3 documents.
1775-1776
Expedient d’oposició del magisteri de gramàtica, unit al benefici de Sant
Nicolau de l’església de Sant Feliu de Sabadell, del qual n’és patró
l’ajuntament.

AP 429/3

AP 429/4

4 documents.

1776.02.20
Carta del bisbe de Barcelona comminant a la captació de fons per a la
Junta del Reial Hospici de Barcelona.
1786
Repartiment del cadastre de Sabadell.

AP 429/5

AP 427/6

Quadern de 34 folis. Els contribuents són agrupats per carrers, amb especificació del
nombre de parcel·les, tipus de conreu i quantitat a pagar. No descriu la situació de les
peces de terra.

115

El 5 de juny de 1744, essent regidor Tomàs Duran, visità Sabadell el bisbe Vintimilla. Aquesta seria
una hipotètica explicació del perquè de l’existència d’aquest document en el fons.
116
Còpia del Libro de cuentas del Ayuntamiento de Sabadell. Cargos y gastos que se satisfacen de
propios y arbitrios..., 1760-1795. AHS. Fons municipal. (AMH 943/2).
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1790
Esborranys d’actes municipals, hològrafes d’Antoni Duran i Costa, on es
recullen els acords adoptats sobre la custòdia dels manuals notarials.

AP 429/6

3 documents. Inclou una relació dels manuals lliurats pel notari Pau Puigjaner al notari
Joan Mimó.

1792.02.25
Ofici del comte de Lacy adreçat a la “Junta de Utensilios de Sabadell”,
aprovant els comptes municipals de 1790.

AP 429/7

1797.03.09
Ofici del corregiment de Mataró relatiu a la veda de caça i pesca

AP 577/21

1797.03.11
Exhort de la Reial Audiència adreçat al batlle de Sabadell.

AP 577/22

1798
“Papers pertanyents a las ayguas del Comú de Sabadell”.117

AP 427/12

17 documents. Notes, esborranys de convenis i relacions d’interessats. Conté una còpia,
hològrafa d’Antoni Bosch i Cardellach, del precari de 23 de juliol de 1615 amb el qual la
Batllia General facultà el comú de Sabadell, entre d’altres, per aprofitar les aigües del riu
Ripoll. Conté també l’original d’una concòrdia signada entre la universitat de Sabadell i
els esposos Anton Sobrevalls i Maria Anna Borgunyó el 24 de maig de 1681, amb la qual
dits esposos es comprometen a no conrear ni tallar arbres de dues peces de terra situades
a Sant Vicenç de Jonqueres, l’una situada al lloc dit “prop les mines noves de l’aigua” i
l’altra, propera, a l’altra cantó de la riera, situada prop el clausell de la font vella.118

1808
“Còpia de diferents capitols de las tabbas dels arrendaments de Sabadell
fets en 1808”.

AP 429/8

Quadern de 16 folis i 7 documents solts. Hològraf d’Antoni Duran i Costa. Conté també
notes sobre el preu del pa.

1808.08.26
Memorial adreçat a la Junta Auxiliar Governativa de Granollers amb què
es sol·licita l’autorització per a la imposició d’una contribució
extraordinària.119

117

AP 429/9

El 14 de maig de 1798, essent batlle Anton Duran i Costa, fou nomenat comissionat per a concordar un
conveni entre l’ajuntament i diversos particulars per finançar les despeses de la portada d’aigües de la
riera de Sobarber (vegeu AHS. Llibre de resolucions, 1793-1808, f. 141 i A. Bosch i Cardellach,
Memorias de Sabadell... 1944, p. 268 i 270).
118
Vegeu Bosch i Cardellach, Annales...1992, vol II, p. 32 i 118.
119
Vegeu AHS. Fons municipal. Llibre de Resolucions, 1793-1808. f. 210-211 (AMH 2526/2).

191

DOCUMENTACIÓ ALIENA

05.03 Germandat i confraria de la Puríssima Sang120
1799-1812
Comptes esparsos i rebuts.

AP 427/8

16 documents.

120

Anton Duran i Costa en fou secretari.
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