RIPOLLET

Ripollet - Inventari
Llibres de Cort
Llibre de cort
1552.11.07-1573.08.27
f. [100]
Pe. – R.

AMH 2590/11

Liber sive regestrum curie honor. Baiuli parrochie et termini Sti.
Stephani de Ripolleto
1575.04.24-1577.07.12
f. [8]
Ru. – R.

AMH 2590/12

Llibre de cort
1578.01.30-1590.03.1554
f. [125]
Ru. – R.

AMH 2607/1

Quadern de fermes de treves
1579.01.11-1581.01.02
1 bifoli
Sr. – D.

AMH 2607/2

Llibre de cort 55
1596-1608
f. [45]
Pe. – D.

AMH 2607/9

Llibre de cort
1614.02.23-1616.06.25
f. [10]56
Sc. – D.

AMH 2607/3

54

Volum relligat per l'arxiver Ernest Mateu que abasta un altre plec de 1617.01.20-1634. Conté al final
uns comptes del trienni 1635-1638.
55
Molt confós. Conté crides, registres i crides de les Corts de Polinyà, Santiga i Ripollet.
56
S'hi adjunta un full solt de 1618.
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Llibre de cort
1617.01.20-163457
f. [125]
Ru. – R.

AMH 2607/1

Registrum Curie Publice loci et termini de Ripollet de tempore
honor. Jacobi Tiana...
1674.06.08-1677.03.06
f. 358
Ru. – R.

AMH 2607/4

Registres esparsos
1686.11.22-1696.08.2259
f. [15]
Sr. – D.

AMH 2607/5

Libre de Cort del honor. Pere Picanyol, batlle de Ripollet...
1701.04.20-1708.09.3060
f. [15]
Ru. – D.

AMH 2607/6

Processos
1583-1618

AMH 2515

1619-1635

AMH 2516

1636-1686

AMH 2517

1687-1773

AMH 2518/1-14

Lletres
1607-1694

6 documents

AMH 2607/8

57

Aquest volum també conté els anys 1578-1590. Conté al final uns comptes del trienni 1635-1638.
S'ha adjuntat un esborrany de comptes del batlle Jaume Tiana de 1675-1677. Conté la lletra del Batlle
General de Catalunya en què es nomena batlle a Jaume Tiana de la Riba (30 d'abril de 1674).
59
La primera nota és de 25 de novembre de 1668, relativa a la presa de possessió de Ramon Pi.
60
Conté també algunes registres de Barberà.
58
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Elecció de terna i nomenament de batlle
Còpia d’una acta de la universitat en la que es proposa a Joan
Llobet de la Serra i Rafael Tiana per exercir l’ofici de batlle,
1618.01.26

AMH 2607/7

Executòria del privilegi de batlle a Jaume Tiana,61
1666.03.05

AMH 2607/11

Esborranys d’actes de presa de possessió
1677 i 1710

AMH 2607/12

61

Una altra executòria de 1674 és relligada en el llibre de cort de 1674-1677, AMH 2607/4.
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Ripollet - Catàleg de processos

Empara
1583.10.10
Joan Baptista Serralta, donzell de Barcelona, requereix al batlle
que prossegueixi els procediments contra Joana Anna Gili, a la
qual foren emparats uns béns en poder d'Antoni Fuster.
Deute d'un censal
1587.11.18
Joan Padró, àlies Solanet, pagès de Sentmenat, contra Joan Solitar,
pagès, per un deute de 3 lliures de pensió d'un censal.
Capbrevació
1588.02.04
Pere Ullastrell, pagès, contra Giralt Calmell, fuster, per tal que
demostri amb quin títol diu tenir arrendat un hort del lloc dit de les
Malloles.
Assignació de curadors
1588.07.26
Assignació de curadors dels béns de Pere Ullastrell, a instància de
Bartomeu Ullastrell, Antic Calçada i Joan Antic Palaudàries, atès
que dit Pere és jugador i malbarata els seus béns.*
Comptes de tutoria
1588.12.19
Antic Calçada, Antic Palaudàries i Bartomeu Ustrell, contra Pere
Ullastrell, en reclamació de les quantitats que van satisfer, en
qualitat de curadors, per liquidar uns deutes.

AMH 2515/1

AMH 2515/2

AMH 2515/3

AMH 2515/4

AMH 2515/5

Agressió
1589.07.12
Denúncia de Francesc Francès, pagès del regne de França, que fou
bastonejat per cinc individus.

AMH 2515/6

Agressió
1590.03.06
Enquesta contra Pere Cabanyes, carnisser, que llançà un pes al cap
de Jeroni Solitar, després que aquest es queixés del preu de la carn.

AMH 2515/7

Amenaces
1590.09.11
Enquesta contra Marçal Prats, pagès, acusat d'amenaçar de mort
Anna Gili, vídua de Vicenç Gili, la qual li tenia llogada la casa i
part de l'heretat.
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AMH 2515/8

Deute comercial
1590.11.07
Bernat Taverner, ciutadà de Barcelona, contra Miquel Oliveres,
àlies Tiana, per tal que li restitueixi un brau que dit Bernat vengué
a comanda a Rafel Cases, pagès de Cerdanyola.
Execució de béns
1591.05.28
Joana Anna Gili, vídua de Vicenç Gili, negociant, contra Jaume
Marcet, de Sant Cugat, oposant-se a l'execució sobre els béns del
seu marit, per ésser ella creditora preferent.
Neteja de sang
1591.12.06
Testimonis rebuts per Joan Baptista Abancon, resident a la ciutat
de Lorca, per tal de provar la seva ascendència.
Reclamació de dot
1592.05.26
Salvador Albinyana, negociant de Barcelona, procurador de
Bartomeu Ullastrell, contra Pere Ullastrell, pagès, en reclamació
de 90 lliures per raó de la meitat del dot de la seva mare, Elisabet
Ferrer.
Violència domèstica
1595.02.09
Enquesta contra Bernat Serrahima, pedrenyaler, per disparar
contra Gabriel de Lomel, àlies Dedi, també pedrenyaler, que li
recriminà els maltractaments que ocasionava a la seva muller.
Deute comercial
1595.08.08
Domènec Carbonell, fuster, contra Pere Balders, àlies Torrents,
moliner, a qui reclama 10 lliures pels treballs de construcció d'un
molí draper.

AMH 2515/9

AMH 2515/10

AMH 2515/11

AMH 2515/12

AMH 2515/13

AMH 2515/14

Mort de bestiar
1595.12.18
Enquesta contra Gabriel Gili, pagès, i la seva mare Joana, acusats
de matar un porc del senyor Regent i de la vídua Vilar.

AMH 2515/15

Resistència a l'autoritat
1596.03.23
Enquesta contra Antiga Puig, vídua de Domènec Puig, moliner,
per haver pres un drap emparat.

AMH 2515/16

Robatori d'animals
1608.10.20
Enquesta contra Francesc Guargui, de nacionalitat francesa, per
robar moltons del corral de Joan Mas, batlle de Polinyà.

AMH 2515/17

Assassinat
1613.09.03
Enquesta contra els qui dispararen a Antoni Ramon, moliner, i un
mosso seu anomenat Llembert, que en resultà mort.

AMH 2515/18
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Assassinat
1613.09.21
Enquesta sobre l'assassinat de Jaume [Ninou], treballador natural
de Montmeló, trobat a l'entrada de la casa de Miquel Llobet, àlies
Ustrell.

AMH 2515/19

Agressió amb arma blanca
1614.04.07
Enquesta contra Miquel Llobet, pagès, per apunyalar Blai Brunés,
asserrador de nacionalitat francesa.

AMH 2515/20

Sense adscripció
1615.12.11
Margarida Llobateres, vídua, contra Antoni Maymó, pagès. (Sols
conté uns capítols matrimonials aportats com a prova).

AMH 2515/21

Sense adscripció
1616.02.20
Joan Oliveres, teixidor de Sant Llorenç habitant de Sabadell,
contra la seva nora Esperança Oliveres, per tal que assisteixi a
l'enterrament del seu marit Miquel, fill de dit Joan.

AMH 2515/22

Incendi
1616.04.09
Testimoni d'Arnau Ribera, treballador, que fou amenaçat de mort
per tres individus que havien calat foc a un paller del batlle.

AMH 2515/23

Desnonament
1617.06.30
Bartomeu Clos, pagès, contra Antoni Ferran, fuster, per tal que
desocupi la casa que li té llogada.

AMH 2515/24

Agressió
1617.08.27
Enquesta contra Paula Clos, muller d'Agustí Clos, pagès, per
apedregar Joan Decayre, escolà de la rectoria, a qui tractà de
gavatx vora la resclosa dels molins.
Danys a la propietat
1618.02.19
Enquesta contra Bartomeu Arnau, Pau Antoni Maymó, Pau de
Narbona, Guillem Bladas i altres, que feren tanques i estacades en
una peça de terra de Rafel Tiana del lloc dit la Verneda.
Agressió
1618.07.16
Enquesta contra els germans Antoni, Gabriel i Pere Mimó,
pagesos, i Ramon Deufó, pastor dit lo Soldat, que apallissaren a
cops de bastó i forca Bernat Pagès, pastor francès, mosso de
Bartomeu Clos.
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AMH 2515/25

AMH 2515/26

AMH 2515/27

Evasió de la presó
1619.03.07
Enquesta contra Pau Calçada, sastre, i el seu fill Salvador, que
tallaren una tanca de romagueres de Gabriel Gili i posteriorment
fugiren de la presó.
Requesta
1620.05.22
Requesta d'Antic Ramon de la Farigola a Joan Llobet, pagès, en
reclamació de 105 lliures que pagà per lluir i quitar la meitat d'un
violari.
Injúries a l'autoritat
1621.05.03
Enquesta contra Jaume Mates, paraire i pagès, per tractar
públicament de lladre, traïdor i heretge el batlle i resistir-se a ésser
detingut.
Empara
1621.06.12
Pau Mates, arrendatari de les rendes de la Pabordia Major del
monestir de Sant Cugat del Vallès, contra Pau Ustrell i Miquel
Llobet, pagesos, en empara de garbes i garberes.
Empara
1622.01.06
Requesta de Joan Serra al seu pare Pere Serra, hostaler de la
Farigola, per tal que cancel·li una empara i així pugui retornar-li
10 lliures.
Menyspreu a l'autoritat
1622.02.22
Enquesta contra tres gitanos que foren detinguts per mofar-se de
Pere Puig, jurat, i als qual se'ls trobà objectes robats i un dit
d'home embolicat en una bossa de llana.
Execució de béns
1622.04.19
La Comunitat de Preveres de Sabadell contra Pau Barber, pagès de
Barberà, en execució dels seus béns.
Agressió amb arma de foc
1622.10.18
Enquesta contra els qui dispararen contra la companyia de gitanos
de Francesc de Malla, i en feriren alguns i els animals que
portaven.
Execució de béns
1623.03.10
Execució de béns contra Joan Arnau, moliner, a instància de
Bartomeu Vinyes, paraire de llana de Sabadell, procurador de Pere
Màrtir Feixes, rector de Barberà.
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AMH 2516/1

AMH 2516/2

AMH 2516/3

AMH 2516/4

AMH 2516/5

AMH 2516/6

AMH 2516/7

AMH 2516/8

AMH 2516/10

Requesta
1623.09.02
Requesta de Francesc Font, pagès, a Silvestre Ramon de la
Farigola, a la casa del qual habita, per tal que li deixi endur-se uns
grans i mobles.
Agressió amb arma blanca
1623.09.03
Enquesta contra els germans Antoni, Gabriel i Pere Maymó,
acusats per Josep Mas de ferir-lo d'un cop de daga, després que el
retinguessin per haver entrat el bestiar en un camp seu.

AMH 2516/11

AMH 2516/12

Agressió amb arma de foc
1626.06.03
Enquesta contra els qui tiraren un tret de pedrenyal a Jaume
Mates, pagès.

AMH 2516/13

Agressió a un clergue
1626.06.09
Enquesta contra Joan Verdaguer, pagès, que dins l'església agredí
a cops i empentes el rector i Lluís Teixidor.*

AMH 2516/14

Agressió amb arma de foc
1626.11.16
Enquesta contra Jaume Mates, paraire, denunciat per Antic Clos
per disparar-li un tret vora el molí de Jaume Renom.

AMH 2516/15

Agressió amb arma de foc
1627.06.27
Enquesta contra els qui llançaren una escopetada a les finestres
d'una cambra d'Antoni Maymó, pagès.

AMH 2516/16

Bretolada
1627.06.27
Enquesta contra els qui van tallar els vencills d'unes garberes de
civada de Miquel Puig, moliner de draps.

AMH 2516/17

Conflictes d'aigües
1627.07.23
Enquesta contra Agustí Teixidor, pagès, acusat pel procurador
fiscal de fer cas omís a una crida i treure aigua d'un rec per tal de
regar un rostoll de faves.

AMH 2516/18

Assassinat
1627.09.08
Enquesta sobre l'assassinat de Miquel Montells, dit lo Calderer,
comès vora l'hostal d'Antic Llobet.

AMH 2516/19

Calúmnies
1628.06.22
Enquesta contra Miquel Llobet, pagès, per acusar Jaume Renom,
moliner, d'haver-li pres un mocador amb mig trentí.*

AMH 2516/20
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Frau fiscal
1629.01.16
Empenyorament a Miquel Puig, moliner, per haver exigit més del
preu taxat per moldre, segons les instruccions de la Batllia General.

AMH 2516/21

Robatori d'aliments
1629.04.08
Enquesta sobre el robatori de tres bacons i tres sacs de farina del
molí de Miquel Puig.

AMH 2516/22

Calúmnies
1630.06.26
Enquesta contra Bernat Llorenç, moliner, i un tal Bertran, vaquer,
habitants a la casa de Joana Pardina i Eril, per acusar Joan Parriel,
treballador de dita casa, d'haver-li robat uns diners.

AMH 2516/23

Delme
1630.07.01
El convent i monestir de Sant Agustí de Barcelona contra el rector
de l'església de Barberà, entorn dels delmes del mas Farigola.

AMH 2516/24

Robatori d'aliments
1630.11.08
Enquesta contra un treballador francès anomenat Antoni per robar
de l'era de Montserrat Mas, moliner, una senalla plena de forment.

AMH 2516/25

Deute d'un debitori
1631.02.26
Silvestre Estaper, paraire de Sabadell, contra els hereus i
successors de Joan Riera, pagès de Sentmenat, en reclamació de
60 lliures reconegudes en un debitori, corresponents a dues saques
de llana.
Agressió amb arma blanca
1631.04.28
Enquesta contra un tal Llorenç, moliner del molí de Joan d'Eril de
Montcada, per clavar una punyalada a Guillem Osset, pagès,
després que tinguessin diverses raons a la font.
Jurisdicció
1631.05.05
Requesta dels jurats de Ripollet al Batlle Reial, per tal que
restitueixi les penyores imposades a Joan Cayre i Jaume Viure,
taverners, atès que no té jurisdicció en tavernes i hostals.
Bandolerisme
1632.01.12
Interrogatori a Mateu Lluch, treballador de la Seu d'Urgell, Josep
Sagona, estudiant de Girona, i Antoni Moliner, captaire francès,
presos i acusats de diversos robatoris.
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AMH 2516/26

AMH 2516/27

AMH 2516/28

AMH 2516/29

Accident amb arma de foc
1633.08.22
Enquesta contra Bartomeu Ferrers, criat d'Horta, per portar una
pistola curta d'un pam de llargada, amb la qual disparà
accidentalment contra un tinent d'una companyia de soldats
allotjada.

AMH 2516/30

Robatori a l'església
1634.01.16
Enquesta sobre el robatori d'uns 40 rals captats a l'església
parroquial.

AMH 2516/31

Bandolerisme
1634.05.08
Enquesta contra els individus que saquejaren la casa d'Antoni
Llanes, pagès.

AMH 2516/32

Accident amb arma de foc
1635.04.09
Enquesta contra Joan Ribalta, pagès, per ferir accidentalment
Jeroni Aduà, calderer, quan adobava un pedrenyal.

AMH 2516/33

Deute d'un préstec
1635.08.18
Antic Clos, moliner, contra Joan Mas, pagès, com a propietari del
molí i la resta de béns que foren de Montserrat Mas, per tal que li
restitueixi 27 lliures de diners i blat que li prestà.
Subrogació de tutors
1636.01.18
Antic Clos, moliner de farina, sol·licita que Jaume Llobet, pagès, i
Bartomeu Renom, sastre, siguin nomenats tutors i curadors, en
substitució de Joan Mas, difunt, per tal de poder prosseguir plet
contra els fills de Montserrat Mas, moliner.
Assassinat
1636.01.26
Enquesta contra els germans Josep i Bartomeu Carbonell, fusters,
per haver mort d'un tret de pedrenyal Pere Ullastrell, pagès.
Restitució de béns
1636.07.24
Francesc Guasch, paraire de Sabadell, contra Pau Ullastrell, pagès,
perquè li restitueixi una "xispa" de quatre pams de llargada que
Pere Ullastrell, germà difunt de dit Pau, li tenia empenyorada.
Incendi
1636.09.15
Denúncia d'Antoni Mimó, a qui calaren foc a unes bales de palla.
Inventari
1636.10.13
Inventari designat per Pau Ullastrell per poder satisfer 18 lliures al
monestir de Sant Cugat.
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AMH 2516/9

AMH 2517/1

AMH 2517/2

AMH 2517/3

AMH 2517/4

AMH 2517/5

Bandolerisme
1637.03.29
Denúncia de Pere Prats, traginer de Sabadell, que anant en
companyia de Joan Carner, traginer de Castellar, foren assaltats
per un parell de bandolers.
Reclamació de dot
1643.03.10
Els cònjuges Verdaguer contra Antoni Maymó, a qui reclamen
100 lliures, les quals havia promès firmar en acte de censal, i que
eren part del dot.

AMH 2517/6

AMH 2517/7

Excusació de tutor
1643.05.08
Excusació de Francesc Llanes, sabater, com a tutor i curador dels
pupils Barber.

AMH 2517/8

Sense adscripció
1643.06.12
Testimonis rebuts en una causa entre Antoni Mimó i Joan Barber.
(Fragment)

AMH 2517/9

Robatori de diners
1645.07.05
Denúncia de Joaquim Tiana, pagès, de la casa del qual li robaren
diners i joies.

AMH 2517/10

Assassinat
1647.08.05
Enquesta sobre l'assassinat de Joan Ribes, treballador de
Vallvidrera, i de Jerònima Tiana, donzella, morts a trets a la plaça
en dia de ball.

AMH 2517/11

Mort "ab intestato"
1656.03.30
Adjudicació dels béns dels cònjuges Salavert a favor de Joan
Pujades, paraire, nét de dits cònjuges i parent més proper.

AMH 2517/12

Assassinat
1656.08.05
Testimoni de Magí Sans sobre l'assassinat de Llorenç Serra, bover
de Pau Llobet, masover de la Farigola.

AMH 2517/13

Llicència de venda
1660.05.04
Llicència a Esteve Gili per vendre el mas Gili i així poder satisfer
els creditors.

AMH 2517/14

Agressió amb arma de foc
1666.08.10
Enquesta contra Jaume Parés, pagès de Barberà, per tirar una
escopetada i ferir Francesc Franquesa, pagès, i el seu fill Joan.

AMH 2517/15
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Agressió amb arma de foc
1666.08.10
Enquesta contra Francesc Franquesa i altres per disparar tres
escopetades a Jaume Parés, pagès de Barberà.
Agressió amb arma blanca
1672.04.29
Enquesta contra Josep Altimira, pagès, per agredir amb un ganxo
de pelar palla Valentí Cases, pagès de la casa de Joan Altimira,
germà de l'agressor.*
Llicència d'obres
1673.01.14
Llicència a Joan Calvet, mestre de cases, per edificar una casa en
un casalot derruït de la sagrera de Ripollet.*
Conflictes agraris
1673.06.14
Josep Riera, rector de Ripollet, contra Bartomeu Maymó, pagès, i
els cònjuges Altimira i Maymó de Barberà, per tal que sigui
revocat l'establiment d'una peça de terra, atès que són deutors
d'anyades i no han conreat segons el que havien pactat.*
Llicència de venda
1674.03.03
Llicència a Josep Riera, rector de l'ésglésia de Ripollet, per
establir una peça de terra anomenada la Coma.*
Llicència de venda
1674.08.23
Llicència als tutors i curadors dels hereus de Francesc Llanes i
Cecília, cònjuges de Montcada, per vendre en encant públic una
vinya i un hort.
Taxació del salari de tutors
1675.05.20
Assignació de salari a Ramon Pont, prevere, Bernat Tiana, fuster, i
Pere Llanes, sabater, com a tutors i curadors dels fills de Josep
Comelles.
Prestació d'aliments
1676.05.06
Procés de taxació dels aliments de la vídua i fills de Jaume
Renom, a instància dels tutors Pere Duran i Joan Verdaguer.
Emancipació de tutors
1676.05.09
Exempció de Josep Riera, Joan Llopart, pagès de Corbera, Pere
Pallarès, i Domingo Poy, pagès de Mollet, com a tutors i curadors
de Joan Clos, pagès, per tenir aquest disset anys i ser capaç
d'administrar el seu patrimoni.
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AMH 2517/16

AMH 2517/17

AMH 2517/18

AMH 2517/34

AMH 2517/35

AMH 2517/19

AMH 2517/20

AMH 2517/21

AMH 2517/22

Indemnització per danys
1677.05.13
Pere Pallarès, tutor que fou de Joan Clos, contra Joan Calvet,
mestre de cases, a qui van encarregar unes obres que resultaren
deficients.
Baralla
1678.08.31
Enquesta sobre una barralla haguda entre els fadrins Francesc
Serra i Josep Gorchs, després que el primer li destrossés una
guitarra.
Agressió a una dona
1678.08.31
Denúncia d'Agnès, muller de Joan Gasch, moliner, contra Joan
Clos, que la maltractà a cops amb un mànec de destral, arran d'uns
discussió sobre un feix de llenya.
Segrest de béns
1681.09.12
Caterina, vídua de Narcís Grau, pagès, contra Ermenegild Grases,
mercader de Barcelona, oposant-se al segrest de fruits i béns del
seu marit, atès que diu ésser creditora preferent.
Empara
1681.09.16
Antoni Taià, revenedor de Barcelona, contra Caterina, vídua de
Narcís Garau, a qui han estat emparats grans per valor de 17
lliures.
Llicència de venda
1682.02.17
Llicència als curadors de Lluís Renom per establir a perpetuïtat
una peça de terra plantada de vinya.
Bretolada
1683.01.01
Enquesta contra els qui la nit del dia dels Sant Innocents
travessaren els carrers amb bigues i col·locaren un gos i un
pollastre morts davant la casa del cirurgià Joan Torner.
Assignació de tutors
1683.02.13
Assignació de tutors i curadors als fills d'Antic Clos, pagès.
Llicència de venda
1683.11.09
Llicència als tutors i curadors dels pupils d'Antic Clos per vendre i
alienar els seus béns.
Subrogació de tutors
1683.11.19
Procés de subrogació de Pere Llanes, sabater, i Bernat Tiana,
fuster, com a tutors i curadors dels fills de Josep Comelles, sastre,
substituïts per Pere Picanyol i Josep Gorchs, pagesos.
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AMH 2517/23

AMH 2517/24

AMH 2517/25

AMH 2517/26

AMH 2517/27

AMH 2517/28

AMH 2517/29

AMH 2517/30

AMH 2517/31

AMH 2517/32

Propietat i usdefruit
1683.12.14
Pere Picanyol i Josep Gorchs, tutors dels fills de Josep Comelles,
sastre, contra Josep Torrents, també sastre, per tal que desocupi la
casa i lliuri els altres béns que foren de dit Comelles.*
Indemnització per danys
1686.11.23
Ramon Baió, pagès, contra Joan Calvet, mestre d'obres, a qui
reclama unes càrregues de vi com a compensació dels danys
causats pel bestiar de dit Calvet.
Desnonament
1687.10.14
Coloma Puig i Pradell, vídua, contra Jeroni Calvó, antic
arrendatari del mas Mimó, per tal que no pertorbi Joan Verdaguer,
pretès nou masover de dit mas.
Restitució de dot
1687.10.15
Elisabet, vídua de Pere Mas, pagès, contra Caterina, vídua de Joan
Mas, com a possessora dels béns que foren de Pere Mas, reclamant
50 lliures que aportà de dot.
Emancipació de tutors
1689.03.16
Exempció de tutors de Josep Clos, atès que té 22 anys i és capaç
d'administrar el seu patrimoni.
Calúmnies
1689.06.27
Enquesta contra Engràcia, muller de Marc Llanes, sabater, que
maltractà de paraula Francesc Hernández, cirurgià allotjat a casa
seva.
Conflictes agraris
1691.06.02
Ermenegild Grases, mercader, contra Josep Gamell, masover seu,
per tal que s'abstingui de tallar arbres i de vendre llenya de dita
heretat.
Agressió
1693.08.08
Enquesta contra Daniel Banyeres, pagès, per agredir Andreu
Fermí, negociant i arrendatari del molí d'en Puig, perquè aquest no
li pagava uns deutes.
Assignació de curadors
1695.07.23
Josep Duran del Pedregar i Bonaventura Vigo, notari de Mataró,
contra Miquel Puig, propietari de tres molins i marit d'Eulàlia
Duran, sol·licitant ésser assignats curadors dels seus béns, atès que
malbarata el patrimoni.
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Execució de béns
1702.04.24
Andreu Bons i Pau Salvador, metge i farmacèutic de Sant Andreu
del Palomar, contra Josep Gorchs, tutor dels fills de Ramon Tiana,
fuster, per uns suposats deutes contrets.
Segrest de béns
1705.08.29
Segrest dels béns de Josep Mas, pagès.
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Assassinat
1709.09.02
Enquesta sobre l'assassinat de Pere Bages, comès per Esteve Creus
després que dit Bages li hagués mort un gos.
Honoraris professionals
1718
Josep Cruz, cirurgià de Sabadell, contra Joan Calvet i Josep Clos,
com a administradors de l'heretat de Francesc Oliveres, en
reclamació de quantitats degudes per serveis prestats.
Indemnització per danys
1759.10.05
Joan Boixó, contra Ignasi Brullet, moliner de farina, perquè un
burro de la seva propietat morí després de menjar farina de dit
Brullet.
Deute comercial
1773.10.06
Josep Fontcuberta, arrendatari del molí Boixó, oposant-se al
manament per satisfer comptes pendents, atès que té amb el
propietari Joan Boixó dos plets pendents.
Inventari
1773.11.25
Inventari del molí Boixó, a instància de Joan Buixó i Bruguera,
que sembla reclamar a Josep Fontcuberta, suposat arrendatari de
dit moli, alguns objectes, després que es visurés dit molí per part
dels regidors de Ripollet.
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